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 103 .............................................................................................................بومرداس-التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ىندسـة الطرائـق بكمية2020أكتوبر  08مؤرخ في  740قــرار رقم  -
 104 .............................................................................................................بومرداس-التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة

 لقسـم اليندسـة المدنـية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020أكتوبر  08مؤرخ في  742قــرار رقم  -
 106 .............................................................................................................بومرداس-التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة
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لقسـم ىندسـة األنظمـة الكيـربـائية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020أكتوبر  08مؤرخ في  743قــرار رقم  -
 107 ......................................................................................................بومرداس-التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة بكمية

لكمية الطــب بجامعة الشييد  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020أكتوبر  08مؤرخ في  744قــرار رقم  -
 108 .............................................................................................................................2باتنة-مصطفى بن بولعيد

الطــب بجـامعة  لقسم الطــب بكمية ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجـنة العمميـة2020أكتوبر  08مؤرخ في  745قــرار رقم  -
 109 ...................................................................................................................2باتنة-الشييد مصطفى بن بولعيد

الطــب بجـامعة  لقسم الصيدلـة بكمية ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجـنة العمميـة2020أكتوبر  08مؤرخ في  746قــرار رقم  -
 111 ...................................................................................................................2باتنة-الشييد مصطفى بن بولعيد

الذي يحدد القائمة االسمية  2018جوان  25 مؤرخ فيال 593 رقم ، يعدل القــرار2020أكتوبر  08مؤرخ في  747قــرار رقم  -
 112 .................................................................قني حول المناطق القاحمةوالت ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي

يحدد القائمة االسمية الذي  2018سيتمبر  27مؤرخ في  865رقم  ، يعدل القــرار2020أكتوبر  11مؤرخ في  749قــرار رقم  -
 113 .....................................................إلنسان االجتماعي والثقافيإدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم ا ألعضاء مجمس

يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مركز  ،2020أكتوبر  11/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 524قــرار رقم  -
 114 ..........................................................................................البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

 116 ....يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي ،2020أكتوبر  11/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 525قــرار رقم  -
لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه  لّتعميم العالي لمّتكوين، يتضّمن تأىيل مؤسسات ا2020أكتوبر  12مؤرخ في  749قــرار رقم  -

 117 ......................................................................................................................وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو
لدى مديرية الخدمات  ن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة، يتـضمـ2020أكتوبر  13مـؤرخ فـي  24قــرار رقـم  -

 127 .........................................................................................................................................الجامعية سطيف
يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى كمية الطب بجــامعـة   2020أكتوبر  13مـؤرخ فـي  25قــرار رقـم  -

 128 ...................................................................................................................................................1الجزائر
يحدد شروط االلتحاق وكيفيات توجيو والتسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شيادة ، 2020أكتوبر  14مؤرخ في  751رقم قــرار  -

 129 ....................................................................................................................................................رالماست
الذي يحدد القائمة االسمية  2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300يعدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  14مؤرخ في  752رقم قــرار  -

 133 .................................................................................................................1ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران
يحدد القائمة االسمية  الذي 2019 جانفي 21المؤرخ في  57يعدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  14مؤرخ في  753رقم قــرار  -

 134 .................................................................................................................2وىران جامعةألعضاء مجمس إدارة 
ضمن تعيين أعضاء والمت 2020أوت  05المؤرخ في  630رقم ، يعدل القــرار 2020أكتوبر  14مؤرخ في  754قــرار رقم  -

 135 ............................................................................المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والتكنولوجيا
يحدد القائمة االسمية الذي  2019جانفي  23 مؤرخ في 65رقم  ، يعدل القــرار2020أكتوبر  14مؤرخ في  755قــرار رقم  -

 136 .......................................................................مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة ألعضاء
 137 ......................يحّدد كيفيات تنظيم مسابقة االلتحاق بالطور الثاني لممدارس العميا 2020أكتوبر  14مؤرخ في  756قــرار رقم  -
 141 ....، يتضمن تعيين أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا حسب الميدان2020أكتوبر  14مؤرخ في  757رقم قــرار  -
 144 ..................2021-2020بعنوان السنة الجامعية  رزنامة العطل الجامعية يحدد ،2020أكتوبر  14مؤرخ في  758قــرار رقم  -
 145 ..............( لمجنة الجامعية الوطنية44) الرابعة واألربعون  الدورةاإلعالن عن افتتاح  ، يتضمن2020أكتوبر  15مؤرخ في قــرار  -
يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية بوحدة البحث  ،2020أكتوبر  15/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 579قــرار رقم  -

 146 ..............................................................................التطبيقي في الطاقات المتجددة لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة
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الذي يحدد القائمة االسمية  2018 جوان 25المؤرخ في  591يعدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  18مؤرخ في  762رقم ار قــر  -
 147 ............................................................................................األعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجي

قائمـة االسمية لمد حـدّ الم 2020جويمية  06المؤرخ في  388، يعّدل القرار رقم 2020أكتوبر  19مؤرخ في  764 رقـمر قــرا -
 149 .......................................................................................1سطيف -فرحات عباسألعضاء المجمس العممي لجامعة 

العمـــــوم  لقسم اإلعـالم اآللــي بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020أكتوبر  19مؤرخ في  765قــرار رقم  -
 151 ......................................................................................................................1سطيف-بجامعة فرحات عباس

المحدد لمقائمة االسمية  2020جويمية  19المؤرخ في  494، يعدل القرار رقم  2020أكتوبر  19مؤرخ في  766قــرار رقم  -
 152 ...تبسة-وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية العموم الدقيقة

المحدد لمقائمة االسمية  2020جويمية  19المؤرخ في  497، يعدل القرار رقم 2020أكتوبر  19رخ في مؤ  767قــرار رقم  -
 153 ..........تبسة-وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا التطبيقية بكمية العموم الدقيقة

المحدد لمقائمة االسمية  2020جويمية  19المؤرخ في  517، يعدل القرار رقم  2020أكتوبر  19مؤرخ في  768قــرار رقم  -
 154 ................................تبسة-بجامعة العربي التبسي ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية العموم والتكنولوجيا

المحدد لمقائمة االسمية  2020جويمية  19المؤرخ في  515رار رقم  ، يعدل الق2020أكتوبر  19مؤرخ في  769قــرار رقم  -
 156 ...............................تبسة-بجامعة العربي التبسي ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم والتكنولوجيا

المحدد لمقائمة االسمية  2020جويمية  19المؤرخ في  504، يعدل القرار رقم  2020أكتوبر  19مؤرخ في  770قــرار رقم  -
 157 .........................تبسة-بجامعة العربي التبسي بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية التاريخ واآلثارألعضاء المجنة العممية لقسم 

المحدد لمقائمة االسمية  2020ويمية ج 19المؤرخ في  503، يعدل القرار رقم  2020أكتوبر  19مؤرخ في  771قــرار رقم  -
 158 .................................تبسة-بجامعة العربي التبسي بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعيةألعضاء المجنة العممية لقسم الفـمسـفة 

لمحدد لمقائمة االسمية ا 2020جويمية  19المؤرخ في  496، يعدل القرار رقم  2020أكتوبر  19مؤرخ في  772قــرار رقم  -
 159 .....تبسة-وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي ألعضاء المجنة العممية لقسم بيولوجيا الكائنات الحية بكمية العموم الدقيقة

مية المحدد لمقائمة االس 2020جويمية  19المؤرخ في  506، يعدل القرار رقم  2020أكتوبر  19مؤرخ في  773قــرار رقم  -
 160 .................................................................تبسة-ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والّمــغات بجامعة العربي التبسي

ارية المجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية والتجألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2020أكتوبر  19مؤرخ في  774قــرار رقم  -
 161 .............................................................................................البيـــض-وعموم التسيير بالمركز الجامعي نور البشير

سة الطرائق لقسم البتروكيمياء ىند ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020 أكتوبر 19مؤرخ في  775قــرار رقم  -
 163 ...............................................................................................سكيكدة-1955أوت  20بكمية التكنولوجيا بجامعة 

نية بكمية لقسم اليندسـة المـد ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020 أكتوبر 19مؤرخ في  776قــرار رقم  -
 164 ......................................................................................................سكيكدة-1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة 

انيكية بكمية لقسم اليندسـة الميك ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020 أكتوبر 19مؤرخ في  777قــرار رقم  -
 165 ......................................................................................................سكيكدة-1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة 

موم السياسية لكمية الحقوق والع ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020 أكتوبر 19مؤرخ في  778قــرار رقم  -
 166 ....................................................................................................................سكيكدة-1955أوت  20بجامعة 

أوت  20يا بجامعة لكمية التكنولوج ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020 أكتوبر 19مؤرخ في  779قــرار رقم  -
 167 ..........................................................................................................................................سكيكدة-1955

كّميــة الّمغات األجنبية بجامعةعبد ل ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020أكتوبر  19مؤرخ في  780قــرار رقـم  -
 169 ...........................................................................................................................مستغانــم-الحميد بن باديس

المحدد لمقائمة االسمية  2018نوفمبر  15في المؤرخ  965يعّدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  19مؤرخ في  781رقم قــرار  -
 171 .........................................................................ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس
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الذي يحدد القائمة االسمية  2019 انجو  11المؤرخ في  860يعدل القرار رقم ، 2020 أكتوبر 19مؤرخ في  782 رقمقــرار  -
 172 ..................................................................................عموم والتكنولوجيالمىواري بومدين  ألعضاء مجمس إدارة جامعة

الذي يحدد القائمة االسمية  2019 أفريل 25المؤرخ في  499يعدل القرار رقم ، 2020 أكتوبر 19مؤرخ في  783 رقمقــرار  -
 173 ...................................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة

الذي يحدد القائمة االسمية  2018 ايم 14المؤرخ في  463يعدل القرار رقم ، 2020 أكتوبر 19مؤرخ في  784رقم قــرار  -
 174 ...............................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيزي وزو

لمركز البحث في العموم اإلسالمية  العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس، 2020 أكتوبر 20مؤرخ في  785رقم قــرار  -
 175 ..................................................................................................................................................والحضارة

 -1تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى جــامعـة سطيف يتـضمـن تجديــد  2020أكتوبر  21مـؤرخ فـي  26قــرار رقـم  -
 177 .............................................................................................................................................فرحات عباس

 178 .....يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى جــامعـة أم البواقي  2020أكتوبر  21مـؤرخ فـي  27قــرار رقـم  -
 179 ..........................في مرحمة التدرج في الطب ، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثالثة2020أكتوبر  26مؤرخ في  786رقم  قــرار  -
 180 .............المركز الجامعي بغميزان ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2020أكتوبر  26مؤرخ في  787قــرار رقم  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2019جوان  11المؤرخ في   862، يعدل القرار رقم 2020أكتوبر  26مؤرخ في  788قــرار رقم  -

 181 ..................................................................................والثقافة األمازيغية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة
درج في الّطـب ـفي مرحمـة التّ  ةــالثة الثّ ـنات لمسّ ـراسيحــّدد كيفّيـات تنظيــم الدّ ، 2020أكتوبر  26مــؤّرخ فـي  789 رقـمقــرار  -

 182 ..................................................................................................................................فييــا وتقييميـا والّتـدّرج
يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مركز  ،2020أكتوبر  26/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 590قــرار رقم  -

 186 ......................................................................................ممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافيالبحث الع
يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مركز  ،2020أكتوبر  26/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 591قــرار رقم  -

 187 .................................................................................................................اإلسالمية والحضارة البحث في العموم
 188 .......2الجزائر لــدى جــامعـة يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة 2020أكتوبر  27مـؤرخ فـي  28قــرار رقـم  -
يحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحـانات الجيـوية لمّسنـة األولـى لإلقامـةبعنوان الّسنـة ، 2020أكتوبر  28مــؤّرخ فـي  790رقـم قــرار  -

 189 ...............................................................................-الدورة عاديــة والدورة االستدراكيــة - 2020-2019 الجامعيـة
الذي يحدد القائمة  2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300يعدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  04مؤرخ في  791رقم قــرار  -

 214 .......................................................................................................1االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران
يتضمن إنشاء وحـدة البحث في النباتات الطبية لدى مركز البحث  ،2020نوفمبر  05/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 629قــرار رقم  -

 215 ........................................................................................................................................في البيوتكنولوجيا
يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى المدرسة العميا  2020نوفمبر  08مـؤرخ فـي  92قــرار رقـم  -

 216 ...........................................................................................................................لممحاسبة والمالية بقسنطينة
لقسم المغة واألدب العربي بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  10مؤرخ في  793قــرار رقم  -

 217 .............................................................................................سعيدة-اآلداب والمغات والفنون بجامعة الطاىر موالي
لقسم اآلداب والمغة الفرنسية بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  10مؤرخ في  794قــرار رقم  -

 218 .............................................................................................سعيدة-اآلداب والمغات والفنون بجامعة الطاىر موالي
المحّدد لمقائمة االسمية  2020مارس  23المؤرخ في  286، يعّدل القرار رقم 2020نوفمبر  10مؤرخ في  795قــرار رقـم  -

 220 ........................................................1البميـدة-سعـد دحمـب لكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة ألعضاء المجمـس العممـي
المحّدد لمقائمة االسمية  2020مارس  23المؤرخ في  290، يعّدل القرار رقم 2020نوفمبر  10مؤرخ في  796قــرار رقـم  -

 221 ..................................1البميـدة-معة سعـد دحمـبألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم بيوتكنولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجا
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المحّدد لمقائمة االسمية  2020مارس  23المؤرخ في  288، يعّدل القرار رقم 2020نوفمبر  10مؤرخ في  797قــرار رقـم  -
 222 .........1البميـدة -والحياة بجامعة سعـد دحمـبألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية بكّميـة عموم الطبيعة 

المحّدد لمقائمة االسمية  2020مارس  23المؤرخ في  289رقم  ، يعّدل القرار2020نوفمبر  10مؤرخ في  798قــرار رقـم  -
 224 ...........1البميـدة-معة سعـد دحمـبعموم الطبيعة والحياة بجاألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية بكّميـة 

المحّدد لمقائمة االسمية  2019ماي  05المؤّرخ في  584، الذي يعّدل القرار رقم 2020نوفمبر  10مؤرخ في  799قــرار رقم  -
 225 .....................................تيزي وزو-العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية بجامعة مولود معمري  ألعضاء المجمس العممي لكمية

قائمة االسمية المحّدد لم 2020مارس  15المؤرخ في  255يعّدل القرار رقم  2020نوفمبر  10مؤرخ في  800قــرار رقم  -
 226 ..............................الوطنية العميا لممناجم والمعادنمدرسة لمقسم التحضيري في العموم والتكنولوجيا بال المجنة العمميةألعضاء 

 227 ...تممسـان–لجـامعة أبـو بـكر بمقايد ، يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي2020نوفمبر  10مؤرخ في  801 رقمقــرار  -
ة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجاري2020نوفمبر  10مؤرخ في  802قــرار رقم  -

 230 .....................................................................................................تممسان–وعموم التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد 
يـة العموم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم التسيير بكمّ 2020نوفمبر  10مؤرخ في  803قــرار رقم  -

 231 ............................................................................تممسان-أبو بكر بمقايد بجامعة االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
تصادية بكّميـة العموم العموم االق ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم2020نوفمبر  10مؤرخ في  804قــرار رقم  -

 232 ............................................................................تممسان-أبو بكر بمقايد بجامعة االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
لعموم التجارية بكّميـة العموم ا ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم2020نوفمبر  10مؤرخ في  805قــرار رقم  -

 234 ............................................................................تممسان-أبو بكر بمقايد بجامعة االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
لقسـم العموم المالية والمحاسبة بكّميـة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  10مؤرخ في  806قــرار رقم  -

 235 ....................................................................تممسان-أبو بكر بمقايد بجامعة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
، المحّدد لمقائمة االسمية 2019جويمية  11 يمؤرخ فال 1162رقــم  ، يعدل القــرار2020نوفمبر  10مؤرخ في  807قــرار رقم  -

 236 ......................................تممسان-العموم اإلنسانية والعموم اإلجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد ألعضاء المجمس العممي بكّمية
مية لقسم العمـوم الفـالحية بكمية العمـوم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم2020نوفمبر  10مؤرخ في  808قــرار رقم  -

 238 ....................................................................................................................سكيكدة-1955أوت  20بجامعة 
قائمة االسمية لم المحّدد 2019جويمية  22في المؤرخ  1251، يعّدل القرار رقم 2020نوفمبر  10مؤرخ في  809 رقمقــرار  -

 239 ....................................................................1قسنطينة-ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري 
الوطنية العميا لمصحافة لممدرسة  ممييحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس الع، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  810 رقمقــرار  -

 241 ............................................................................................................................................وعموم اإلعـالم
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء  2020فيفري  01مؤرخ في ال 47، يعّدل القرار رقم 2020نوفمبر  10مؤرخ في  811قــرار رقم  -

 242 ....................................................................1وىران-المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة أحمد بن بمة
 244 ......1وىران-أحمد بن بمةلجامعة  ألعضاء المجمس العمميد القائمـة االسمية يحـدّ ، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  812 رقـمقــرار  -
قائمة أعضاء ل المحدد 2019أكتوبر  20المؤرخ في  1848رقم  ، يعدل القــرار2020نوفمبر  10مؤرخ في  813قــرار رقم  -

 246 .........................................................................................، المعدل والمتمموأخالقيات المينة الجامعية آداب مجمس
يحدد القائمة االسمية  الذي 2019 مارس 31المؤرخ في  304يعدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  814رقم قــرار  -

 247 .................................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة االغواط
رزنامة العطل  يحدد الذي 2020أكتوبر  14المؤرخ في  758، يعدل القــرار رقم 2020نوفمبر  11مؤرخ في  815قــرار رقم  -

 248 ..................................................................................................2021-2020بعنوان السنة الجامعية  الجامعية
في الّطب والّصيدلة  شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصة تواريخ إجراءامتحاناتيحّدد  2020نوفمبر  12مؤرخ في  816رقـم قــرار  -

 249 .................................................. ستدراكية(العادية والدورة اإلدورة ال) 2021-2020برسم السنة الجامعية  وطب األسنان
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ي ـث العممـالبح مـتقييو ة ـبرمجال ةـن لمجنـن العممييـن المستشاريـن تعييـيتضمّ ، 2020نوفمبر  12مؤرخ في  817رقـم قــرار  -
 250 ...................................................................................................................................................يـالجامع

 الوطنية مدرسةلقسم الفمسفة بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2020نوفمبر  15مؤرخ في  818قــرار رقم  -
 260 ................................................................................................................................بوزريعة-العميا لألساتذة

 مدرسةلقسم المغة العربية وآدابيا بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2020نوفمبر  15مؤرخ في  819قــرار رقم  -
 261 ......................................................................................................................بوزريعة-العميا لألساتذة الوطنية

 مدرسةلقسم التاريخ والجغرافيا بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2020نوفمبر  15مؤرخ في  820قــرار رقم  -
 262 ......................................................................................................................بوزريعة-العميا لألساتذة الوطنية

 مدرسةلقسم المغة الفرنسية بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2020نوفمبر  15مؤرخ في  821 قــرار رقم -
 264 ......................................................................................................................زريعةبو -العميا لألساتذة الوطنية

 مدرسةلقسم المغة اإلنجميزية بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2020نوفمبر  15مؤرخ في  822قــرار رقم  -
 265 ......................................................................................................................بوزريعة-ا لألساتذةالعمي الوطنية

لكمية الحقوق والعموم السياسية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020نوفمبر  15مؤرخ في  823قــرار رقم  -
 266 .............................................................................................................................تيارت-معة ابن خمدون بجا

الحقوق  يةلقسم العموم السياسية بكم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15مؤرخ في  825 قــرار رقم -
 267 ........................................................................................................تيارت-والعموم السياسية بجامعة ابن خمدون 

الحقوق والعموم  يةلقسم الحقوق بكم ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15مؤرخ في  826قــرار رقم  -
 268 .................................................................................................................تيارت-السياسية بجامعة ابن خمدون 

آلداب والمغات بجامعة محّمد لكمية ا ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020نوفمبر  15مؤرخ في  827قــرار رقم  -
 269 ...............................................................................................................................جيجل -الصديق بن يحي

ممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الع، 2020نوفمبر  15 مؤرخ في 828 رقمقــرار  -
 271 ...............................................................................................جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي اآلداب والمغات

لقسم األدب والمغة اإلنجميزية بكمية  العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ، 2020نوفمبر  15 مؤرخ في 829رقم قــرار  -
 272 ...............................................................................................جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي اآلداب والمغات

ب والمغة الفرنسية بكمية ادلقسم اآل ء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضا، 2020نوفمبر  15 مؤرخ فيال 830رقم قــرار  -
 273 ...............................................................................................جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي اآلداب والمغات

المحدد لمقائمة االسمية  2020مارس  15المؤرخ في  251، يعدل القرار رقم 2020نوفمبر  15مؤرخ في  831قــرار رقم  -
 274 .................جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي الحقوق والعموم السياسية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم السياسية بكمية

االسمية  مقائمـةلحـدد الم 2019جانفي  02 مؤرخ فيال 18رقم  ، يعدل القــرار2020نوفمبر  15مؤرخ في  832قــرار رقم  -
 275 ..........................................................................................تبسة -لجامعة العربي التبسي ألعضاء المجمس العممي

 277 ...بـومرداس-أمـحمد بـوقرةامعة ـلج يـس العممـاء المجـد القائمـة االسمية ألعضيحـدّ ، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  833 رقـمقــرار  -
العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية بكمية2020نوفمبر  15مؤرخ في  834قــرار رقم  -

 279 ............................................................................األغواط-اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي
العموم اإلنسانية  لقسم التاريخ بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15مؤرخ في  835قــرار رقم  -

 280 ........................................................................................األغواط-والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي
لكمية العموم اإلنسانية والعموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020نوفمبر  15مؤرخ في  836قــرار رقم  -

 282 .................................................................................................األغواط-اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   10

 

 

العموم  اإلعـالم واالتصال بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2020نوفمبر  15مؤرخ في  837قــرار رقم  -
 283 ............................................................................األغواط-اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي

لكمية اليندسة المدنية واليندسة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020نوفمبر  15مؤرخ في  838قــرار رقم  -
 284 .............................................................................................................األغواط-المعمارية بجامعة عمار ثميجي

اليندسة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية2020نوفمبر  15مؤرخ في  839قــرار رقم  -
 286 ........................................................................................األغواط-المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجي

 اليندسة المعمارية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2020نوفمبر  15مؤرخ في  840قــرار رقم  -
 287 .............................................................................األغواط-اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجي

لكمية العمـوم االجتمـاعية بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020نوفمبر  15مؤرخ في  841قــرار رقم  -
 288 ...................................................................................................................................األغواط-عمار ثميجي

العموم  لقسـم الفـمسفة بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15مؤرخ في  842قــرار رقم  -
 289 ............................................................................................................األغواط-االجتماعية بجامعة عمار ثميجي

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم االجتماع والديمغرافيا بكمية2020نوفمبر  15مؤرخ في  843قــرار رقم  -
 290 ....................................................................................................األغواط-بجامعة عمار ثميجي العموم االجتماعية

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عمم النفس وعموم التربية 2020نوفمبر  15مؤرخ في  844قــرار رقم  -
 292 ..............................................................................األغواط-مار ثميجيالعموم االجتماعية بجامعة ع واألرطفونيا بكمية

لكمية العمــــــوم بجامعة عمار  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020نوفمبر  15مؤرخ في  845قــرار رقم  -
 293 ...........................................................................................................................................األغواط-ثميجي

 لقسم اإلعـــــــالم اآللـــــــي بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15مؤرخ في  846قــرار رقم  -
 295 ................................................................................................................األغواط-مار ثميجيالعمـــــوم بجامعة ع

العمـــــوم  لقسم البيـولـوجيا بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15مؤرخ في  847قــرار رقم  -
 296 ..........................................................................................................................األغواط-معة عمار ثميجيبجا

لعمـــــوم ا ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الريـاضيات بكمية2020نوفمبر  15مؤرخ في  848قــرار رقم  -
 297 ..........................................................................................................................األغواط-بجامعة عمار ثميجي

العمـــــوم  موم الفـالحية بكميةلقسـم العـ ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15مؤرخ في  849قــرار رقم  -
 298 ..........................................................................................................................األغواط-بجامعة عمار ثميجي

العمـــــوم  لقسم عـــــــــموم المــــــادة بكمية نة العممية، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المج2020نوفمبر  15مؤرخ في  850قــرار رقم  -
 299 ..........................................................................................................................األغواط-بجامعة عمار ثميجي

د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممـي لكميـــة التـكنولـوجيا بجامعة عمار ، يحد2020نوفمبر  15مؤرخ في  851قــرار رقم  -
 300 ...........................................................................................................................................األغواط-ثميجي

التكنولوجيا  لقسـم اإللكترو تقني بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15مؤرخ في  852قــرار رقم  -
 302 ..........................................................................................................................األغواط-بجامعة عمار ثميجي

 لقسـم ىنـدسة الطــــــرائق بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15مؤرخ في  853رقم  قــرار -
 303 ............................................................................................................األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي

التكنولوجيا  لقسـم اإللكتـــرونيك بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15مؤرخ في  854قــرار رقم  -
 304 ..........................................................................................................................األغواط-بجامعة عمار ثميجي

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الينـدسة الميكـانيكيـــة بكمية2020نوفمبر  15مؤرخ في  855قــرار رقم  -
 305 ............................................................................................................األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي
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 اطاتـات النشـوم وتقنيـعم لمعيــد المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2020نوفمبر  15مؤرخ في  856قــرار رقم  -
 307 ...................................................................................................األغواط-عمار ثميجي بجامعة رياضيةـدنية والـالب

لكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020نوفمبر  15مؤرخ في  857قــرار رقم  -
 308 ............................................................................................................................................تيارت-خمدون 

لكمية اآلداب والمغات بجامعة ابن  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020نوفمبر  15مؤرخ في  858قــرار رقم  -
 309 ............................................................................................................................................تيارت-خمدون 

 لقسم المــــغة واألدب العـربي بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15مؤرخ في  859قــرار رقم  -
 311 ...........................................................................................................تيارت-اآلداب والمغات بجامعة ابن خمدون 

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اآلداب والمغات األجنبية بكمية2020نوفمبر  15مؤرخ في  860قــرار رقم  -
 312 ...........................................................................................................تيارت-اآلداب والمغات بجامعة ابن خمدون 

لكمية اآلداب والمغات بجامعة أمحمـد  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020نوفمبر  15مؤرخ في  861قــرار رقم  -
 313 .........................................................................................................................................بومـرداس-بوقـرة

اآلداب  لقسـم المغة العربية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15مؤرخ في  862قــرار رقم  -
 314 .................................................................................................................بومرداس-والمغات بجامعة أدمحم بوقرة

اآلداب  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المغة الفرنسيةبكمية2020نوفمبر  15مؤرخ في  863قــرار رقم  -
 316 .................................................................................................................بومرداس-أدمحم بوقرة والمغات بجامعة

ب اآلدا لقسـم المغة اإلنجميـزية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15مؤرخ في  864قــرار رقم  -
 317 .................................................................................................................بومرداس-والمغات بجامعة أدمحم بوقرة

 -أمحمـد بوقـرة لكمية العمـوم بجامعة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020نوفمبر  15مؤرخ في  865قــرار رقم  -
 318 ..................................................................................................................................................بومـرداس

 لقســم الرياضيــــــــــات بكميـــة ة، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي2020نوفمبر  15مؤرخ في  866قــرار رقم  -
 320 .....................................................................................................بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة

العمــــــــــوم  السمية ألعضاء المجنة العممية لقســم الفيــــزياء بكميـــة، يحدد القائمة ا2020نوفمبر  15مؤرخ في  867قــرار رقم  -
 321 ..................................................................................................................بــــومرداس-بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة

 لقســم اإلعـــــــــالم اآللـي بكميـــة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15في مؤرخ  868قــرار رقم  -
 322 .....................................................................................................بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة

العمــــــــــوم  لقســم الكيميــــــاء بكميـــة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15مؤرخ في  869قــرار رقم  -
 323 ..................................................................................................................بــــومرداس-بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة

العمــــــــــوم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم البيـــولوجيا بكميـــة2020نوفمبر  15مؤرخ في  870قــرار رقم  -
 324 ..................................................................................................................بــــومرداس-بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة

 لقســم العــموم الفـالحية بكميـــة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020نوفمبر  15مؤرخ في  871قــرار رقم  -
 325 .....................................................................................................بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة

عموم وتقنيات النشاطات  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم2020نوفمبر  15مؤرخ في  872قــرار رقم  -
 326 .......................................................................بــــومرداس-ــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرةالعمــــــــ البدنية والرياضية بكميـــة

االسمية المحّدد لمقائمة  2019جوان  12المؤرخ في  888، يعّدل القرار رقم 2020نوفمبر  15مؤرخ في  873قــرار رقم  -
 327 .............................................الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة اليندسة الصناعية بال لقسم المجنة العمميةألعضاء 

لمعيد الحقوق والعموم السياسية  المجمس العمميألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  874قــرار رقم  -
 328 ..............................................................................................................تيبازة-الجامعي مرسمي عبد هللا زبالمرك
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 329 ...بوزريعة-العميا لألساتذة لممدرسة حدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، ي2020نوفمبر  15مؤرخ في  875 رقمقــرار  -
كوين لنيل التّ  الّتسوية، لضمانالعالي، عمى سبيل  عميميتضّمن تأىيل مؤسسات التّ ، 2020نوفمبر  16مؤرخ في  876 رقـمقــرار  -

 331 ..........................................................................................والماجستير وما بعد الّتدرج المتخّصص كتوراهالدّ  ةشياد
يحدد القائمة اإلسمية الذي  2018جويمية  26المؤرخ في   638 ، يعدل القرار رقم2020نوفمبر  19مؤرخ في  877رقم ر قــرا -

 341 ...........................................................................جامعة الشمفلدى اليندسة المدنية والمعمارية ألعضاء مجمس كمية 
يحدد القائمة اإلسمية الذي  2018جويمية  26المؤرخ في   637، يعدل القرار رقم 2020نوفمبر  19مؤرخ في  878 رقمقــرار  -

 342 .........................................................................................جامعة الشمفلدى المغات األجنبية ألعضاء مجمس كمية 
يحدد القائمة اإلسمية الذي  2018جويمية  26المؤرخ في   634، يعدل القرار رقم 2020نوفمبر  19مؤرخ في  879رقم قــرار  -

 343 ...................................................................جامعة الشمف، المعدللدى الحقوق والعموم السياسية ألعضاء مجمس كمية 
عموم الموضوعاتية لمبحث في لموكالة  ، يتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي2020نوفمبر  19في مؤرخ  880 رقمقــرار  -

 344 ...........................................................................................................................................الطبيعة والحياة
الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  02المؤرخ في  13، يعدل القرار رقم 2020نوفمبر  19مؤرخ في  881قــرار رقم  -

 346 .....................................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدل
الذي يحدد القائمة االسمية  2018جويمية  22المؤرخ في  625، يعدل القرار رقم 2020نوفمبر  19مؤرخ في  882قــرار رقم  -

 347 ................................................................................ألعضاء المجمس العممي لمركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدل
لــدى المدرسة العميا في  يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة 2020نوفمبر  19رخ فـي مـؤ  30قــرار رقـم  -

 348 .....................................................................................................................................عموم التسيير بعنابة
لــدى المدرسة الوطنية العميا  يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة 2020نوفمبر  19مـؤرخ فـي  31قــرار رقـم  -

 349 ..........................................................................................................................لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي
يتـضمـن إنشاء وتشكيل لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى المدرسة العميا لإلعالم  2020نوفمبر  19مـؤرخ فـي  32قــرار رقـم  -

 350 ....................................................................................................................................اآللي بسيدي بمعباس
يتضّمن تأىيل مؤسسات  2020أكتوبر 12المؤرخ في  750، يعدل ويتمم القرار رقم 2020نوفمبر  21مؤرخ في  883قــرار رقـم  -

 351 .....................................................ي ومنحـوالّتعميم العالي لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـ
المدرسة العميا في عموم التغذية  ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2020نوفمبر  26مؤرخ في  884قــرار رقم  -

 354 ...........................................................................................................................والصناعات الغذائية بالجزائر
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  العميا في التكنولوجيات 2020نوفمبر  26مؤرخ في  885قــرار رقم  -

 356 ..........................................................................................................................................الصناعية بعنابة
الذي يحدد القائمة االسمية  2019جوان  11المؤرخ في   862، يعدل القرار رقم 2020نوفمبر  26مؤرخ في  886قــرار رقم  -

 357 ..................................................................................يغيةألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة والثقافة األماز 
العموم الموضوعاتية لمبحث في  لموكالة ، يتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي2020نوفمبر  26مؤرخ في  887رقم قــرار  -

 358 ...................................................................................................................................االجتماعية واإلنسانية
في  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوان ةالمفتــوحالميسانس يتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  888 رقمقــرار  -

عالم آلي"  360 .............................................................................................امعي لبريكةبالمركز الج ميدان "رياضيات وا 
في  2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالمفتوح  الماسترتأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  889 رقمقــرار  -

عالم آلي"  360 .....................................................................................................1البميدة بجـامعـة ميدان "رياضيات وا 
في  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  890 رقم قــرار -

عالم آ  361 .....................................................................................................المسيمة بجـامعـة لي"ميدان "رياضيات وا 
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في  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  891 رقمقــرار  -
عالم آلي" بالمركز الجامعي لمنعامةميدان "رياضي  362 ............................................................................................ات وا 

في  2021-2020 ةالجـامعيــ ةالمفتــوح بعنــوان الّسنــ يتضّمــن تأىيل الماستـر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  892 رقمقــرار  -
 363 ...............................................................................................بالمركز الجامعي لبريكة ن "آداب ولغات أجنبية"ميدا

في  2021-2020ة الجـامعيــ ةالمفتــوح بعنــوان الّسنــ يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  893 رقمقــرار  -
 364 .................................................................................................برج بوعريريجبجـامعـة  ميدان آداب ولغات أجنبية"

في  2021-2020 ةـالجـامعيـ ةالّسنــ بعنــوان ةالمفتــوح الميسانسيتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  894 رقمقــرار  -
 365 .........................................................................................................البويرةبجـامعـة  ميدان "آداب ولغات أجنبية"

في  2021-2020 ةالجـامعيــ ةنــالسّ  المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  895 رقمقــرار  -
 365 ........................................................................................................غردايةبجـامعـة  ميدان "آداب ولغات أجنبية"

في  2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ عنــوانالمفتــوح ب يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  896 رقمقــرار  -
 366 ......................................................................................بالمركز الجامعي لعين تموشنت ميدان "آداب ولغات أجنبية"

في  2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوان ةـوحالمفتـ الميسانسيتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  897 رقمقــرار  -
 367 ...............................................................................................المركز الجامعي لمغنيةب ميدان "آداب ولغات أجنبية"

في  2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ المفتــوح بعنــوان تــريتضّمــن تأىيل الماس، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  898 رقمقــرار  -
 368 ..................................................................................................بجامعة خميس مميانة ميدان آداب ولغات أجنبية"

في  2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ المفتــوح بعنــوان يل الماستــريتضّمــن تأى، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  899 رقمقــرار  -
 369 ...........................................................................................المركز الجامعي لتمنراستب ميدان "آداب ولغات أجنبية"

في  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ المفتــوح بعنــوان ــن تأىيل الماستــريتضمّ ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  900 رقمقــرار  -
 370 ........................................................................................بالمركز الجامعي لتمنراست ميدان "حقوق وعموم سياسية"

في ميدان "حقوق  2021-2020 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ ماسترتأىيل يتضّمن  ،2020نوفمبر  26مؤرخ في  901 رقمقــرار  -
 371 .......................................................................................................................بجامعة الطارف وعموم سياسية"

في  2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالمفتوح  الماسترتأىيل ، يتضّمن 2020مبر نوف 26مؤرخ في  902 رقمقــرار  -
 371 ........................................................................................................بجامعة قالمة ميدان "حقوق وعموم سياسية"

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالمفتوح  الماسترتأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  903 رقمقــرار  -
 372 ..................................................................................................2سطيفبجـامعـة  ميدان "حقوق وعموم سياسية"

في  2021- 2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ مفتــوح بعنــوانماستر يتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  904 رقمقــرار  -
 373 .....................................................................................................سعيدةبجـامعـة ميدان "حقوق وعموم سياسية" 

، في 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالماستر المفتوح تأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  905 رقمقــرار  -
 374 .......................................................................................................ميدان "حقوق وعموم سياسية" بجامعة غميزان

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالمفتوح  الماسترتأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26في  مؤرخ 906 رقمقــرار  -
 375 ...........................................................................................ي لتيبازةجـامعـبالمركز ال ميدان "حقوق وعموم سياسية"

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالمفتوح  الماسترتأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  907 رقمقــرار  -
 376 ............................................................................................ي لميمةجـامعـبالمركز ال ميدان "حقوق وعموم سياسية"

، في 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالماستر المفتوح تأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  908 رقمقــرار  -
 376 ........................................................................................................بجامعة جيجل ميدان "حقوق وعموم سياسية"

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوان المفتوحة الميسانستأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  909 مرققــرار  -
 377 ...............................................................................................................1الجزائر بجـامعـةميدان "عموم المادة" 
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، في ميدان 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوان مفتوح ماسترتأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  910 رقمقــرار  -
 378 ...........................................................................................................................بجايةبجـامعـة "عموم الماّدة" 

، في 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوان المفتوح الماسترتأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  911 رقمقــرار  -
 379 .................................................................................................................1جامعة البميدةب ميدان "عموم المادة"

، في 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالمفتوح  الماسترتأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  912 رقمقــرار  -
 380 .................................................................................................................جامعة المسيمةب المادة" ميدان "عموم

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوان المفتوحة الميسانستأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  913 رقمقــرار  -
 381 .....................................................................................................ميدان "عموم المادة" بالمركز الجامعي تمنراست

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ مفتــوح بعنــوانال الماسترتأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  914رقم قــرار  -
 381 .....................................................................................................................1جامعة وىرانبميــــدان "فـــــــنون" 

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالماستر المفتوح تأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  915 رقمقــرار  -
 382 ..................................................................................................1قسنطينةبجـامعـة ميدان "عموم الطبيعة والحياة" 

، في 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ مفتــوح بعنــوانال الماستريتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  916 رقمقــرار  -
 383 .......................................................................................................البويرةبجـامعـة  الحياة"ميدان "عموم الطبيعة و 

، في 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالميسانس المفتوحة تأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  917 رقمقــرار  -
 384 ........................................................................................................بجايةبجـامعـة  ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالماستر المفتوح تأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  918 رقمقــرار  -
 385 .......................................................................................................1باتنةبجـامعـة  ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالمفتوحة  الميسانستأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  919 رقمقــرار  -
 386 ....................................................................................................1الجزائر بجـامعـةميدان "عموم الطبيعة والحياة" 

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  920 رقمقــرار  -
 386 ...................................................................................بالمركز الجامعي لعين تموشنت ياة"ميدان "عموم الطبيعة والح

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ المفتــوح بعنــوانالماستر يتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  921 رقمقــرار  -
 387 ..........................................................................................................والحياة" بجامعة أدرار ميدان "عموم الطبيعة

في  ،2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالماستر المفتوح تأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  922 رقمقــرار  -
 388 .....................................................................................................مستغانمبجـامعـة  م الطبيعة والحياة"ميدان "عمو 

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوان المفتوحة الميسانستأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  923 رقمقــرار  -
 389 ......................................................................................................تممسان بجامعة ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالمفتوحة  الميسانستأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  924 رقمقــرار  -
 390 ............................................................................................ي لتيبازةجـامعـبالمركز ال ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالماستر المفتوح تأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  925 رقمقــرار  -
 391 ...........................................................................................ي لغميزانجـامعـميدان "عموم الطبيعة والحياة" بالمركز ال

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةـالّسنـ المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  926 رقمقــرار  -
 391 ............................................................................................ميدان "عموم الطبيعة والحياة" بالمركز الجامعي لمنعامة

، في 2021-2020ةالجـامعيــ ةالّسنــ ــوانالمفتــوح بعن يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  927 رقمقــرار  -
 392 ...............................................................................................ميدان "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة خميس مميانة

، في 2021-2020ةالجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالماستر المفتوح تأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  928 رقمقــرار  -
 393 ...................................................................................................تيزي وزوبجـامعـة ميدان "عموم الطبيعة والحياة" 
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، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ حمفتو الماستر التأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  929 رقم قــرار -
 394 ................................................................................2البميدةبجـامعـة  ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

، في 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالمفتــوح بعنــوان الّسنــتر الماسيتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  930 رقمقــرار  -
 395 .......................................................................ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" بالمركز الجامعي لمبيض

،  في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوان حتر المفتو الماستأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  931 رقمقــرار  -
 396 .............................................................................غردايةبجـامعـة  ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالمفتــوح بعنــوان الّسنــ ستــريتضّمــن تأىيل الما، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  932 رقم قــرار -
 396 ................................................................................المسيمةبجـامعـة  ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ حالماستر المفتو ل تأىي، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  933 رقمقــرار  -
 397 ..................................................................................الجمفةبجـامعـة  ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ ةالمفتــوح الميسانستأىيل  يتضّمــن، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  934 رقمقــرار  -
 398 .......................................................................ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" بالمركز الجامعي لمنعامة

، في 2021-2020 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ ةالمفتــوح الميسانسضّمــن تأىيل يت، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  935 رقمقــرار  -
 399 ....................................................................بالمركز الجامعي لتمنراست ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ المفتوح الماسترتأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  936 رقمقــرار  -
 400 ..............................................................................تيزي وزوبجـامعـة  ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

، في 2021- 2020 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــليسانس مفتوحة تأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  937 رقمقــرار  -
 401 .................................................................................1باتنةبجـامعـة  ميدان "ىندسة معمارية، عمران ومين المدينة"

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــالميسانس المفتوحة تأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  938 رقمقــرار  -
 402 ...................................................................................بشار بجـامعـة ميدان "ىندسة معمارية، عمران ومين المدينة"

، في 202-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــالميسانس المفتوحة تأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  939 رقمقــرار  -
 403 ..................................................................................بسكرة بجـامعـة مين المدينة"ان و ميدان "ىندسة معمارية، عمر 

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــالمفتوح  الماسترتأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  940 رقمقــرار  -
 403 ..................................................................................الشمفبجـامعـة  ميدان "ىندسة معمارية، عمران ومين المدينة"

ي ، ف2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــالميسانس المفتوحة تأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  941 رقمقــرار  -
 404 ...................................................................................قالمةبجـامعـة  مين المدينة"ميدان "ىندسة معمارية، عمران و 

، في 2021-2020ة لجـامعيــا ةالمفتــوح بعنــوان الّسنــالماستر يتضّمــن تأىيل ، 2020ر نوفمب 26مؤرخ في  942 رقمقــرار  -
 405 ......................................................................................لتيسمسيمت الحياة" بالمركز الجامعييعة و ميدان "عموم الطب

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالمفتــوح بعنــوان الّسنــالماستر يتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  943 رقمقــرار  -
 406 ...........................................................................................الحياة" بالمركز الجامعي لمبيضميدان "عموم الطبيعة و 

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ الميسانس المفتوحةتأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26خ في مؤر  944 رقمقــرار  -
 407 .................................................................................معموم والتكنولوجياوىران ل بجامعة ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالميسانس المفتوحة تأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  945 رقمقــرار  -
 408 ............................................................................................................2باتنةبجـامعـة  ميدان "عموم وتكنولوجيا"

في ميدان  2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــماستر مفتوح تأىيل ، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  946 رقمــرار ق -
 409 ....................................................................................................................2باتنةبجـامعـة  تكنولوجيا""عموم و 

في  ،2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ ةمفتــوح يتضّمــن تأىيل ماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  947 رقمقــرار  -
 410 ...................................................................................................برج بوعريريجبجـامعـة  ميدان "عموم وتكنولوجيا"
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، في 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالمفتوحة  الميسانس تأىيل، يتضّمن 2020نوفمبر  26مؤرخ في  948 رقمقــرار  -
 410 .......................................................................................................1قسنطينةبجـامعـة  ميدان "عموم وتكنولوجيا"

، في 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  949 رقمقــرار  -
 411 ...........................................................................................................المسيمة بجـامعـة ميدان "عموم وتكنولوجيا"

الذي يحدد القائمة االسمية  2020جوان  11المؤرخ في  343، يعدل القرار رقم 2020نوفمبر  29مؤرخ في  955قــرار رقم  -
 412 .........................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  الوطنية العميا لمتكنولوجيا

لدى مديرية الخدمات ــاعيـة يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـم 2020نوفمبر  29مـؤرخ فـي  33قــرار رقـم  -
 414 ......................................................................................................................................الجامعية أم البواقي

 415 .............................معسكريحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ، 2020ديسمبر  01مؤرخ في  956رقم قــرار  -
المركز الجامعي بأفمو)والية   عضاء مجمس إدارة، الذي يحدد القائمة االسمية أل2020ديسمبر  01مؤرخ في  960قــرار رقم  -

 417 .................................................................................................................................................. األغواط(
وتنظيمــو وشـروط إعـداد  ثـور الّثالـن في الطّ ـالّتكويـات االلتحـاق بكيفي يحـّدد، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  961م ـرققــرار  -

 418 ..........................................................................................................................ومناقشتيــا وراهـالّدكتأطروحة 
 شيادة الّدكتوراه لنيل يتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي لضمان الّتكوين ،2020مبر ديس 02مؤرخ في  962 رقمقــرار  -

 439 .......................................................................2021-2020امعية جلّسنة البعنوان ا المناصب المفتوحة ويحّدد عدد
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 2020ديسمبر  06مؤرخ في  963قــرار رقم  -

 501 ...........................................................................................................................بسكرة -بجامعة دمحم  خيضر
لقسم العموم اإلنسانية بكمية  ، يحدد  القائمة  االسمية  ألعضاء  المجنة  العممية2020ديسمبر  06 مؤرخ في 964قــرار رقم  -

 502 ..........................................................................................بسكرة-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر
لقسم العموم االجتماعية بكمية العموم  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020ديسمبر  06ؤرخ في م 965قــرار رقم  -

 504 ..................................................................................................بسكرة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر
اآلداب والمغات بجامعة  لكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020ديسمبر  06مؤرخ في  966رقم  قــرار -

 505 ..........................................................................................................................أم البواقي-العربي بن مييدي
واألدب العربي  لقسم المغة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020ديسمبر  06مؤرخ في  967قــرار رقم  -

 506 ........................................................................................أم البواقي-بكميةاآلداب والمغات بجامعة العربي بن مييدي
لقســم المـــّــــــغة واألدب العـــــربي  ، يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العـممية2020ديسمبر  06مؤرخ في  968ــرار رقم ق -

 507 ................................................................................سكيكدة-1955أوت  20بكمية اآلداب والّمغات األجنبية بجامعة 
مدرسة لقسم التييئة وىندسة الري بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2020ديسمبر  06مؤرخ في  969قــرار رقم  -

 508 .......................................................................................................................................الوطنية العميا لمري 
لمعيد اليندسة الكيربائية  يـس العممـاء المجـد القائمـة االسمية ألعضيحـدّ ، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  970 رقـمقــرار  -

 510 .......................................................................................................بـومرداس-أمـحمد بـوقرةامعة ـجواإللكترونيك ب
، المحّدد لمقائمة االسمية 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 290رقـم  ، يعدل القــرار2020ديسمبر  06مؤرخ في  971قــرار رقم  -

 511 ..................................1البميـدة-بجامعة سعـد دحمـب ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم بيوتكنولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة
المحّدد لمقائمة االسمية  2020مارس  23 مؤّرخ فيال 286رقـم  ، يعدل القــرار2020ديسمبر  06مؤرخ في  972قــرار رقم  -

 512 ........................................................1البميـدة-سعـد دحمـب ألعضاء المجمـس العممـي لكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة
لقائمة االسمية الذي يحّدد ا 2018أكتوبر  01المؤّرخ في  883، يعّدل القرار رقم 2020ديسمبر  06مؤرخ في  973قــرار رقم  -

 514 .............................................الجزائر-العميا في العموم التطبيقيةمدرسة لقسم التكوين التحضيري بال المجنة العمميةألعضاء 
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الري بكمية اليندسة المعمارية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2020ديسمبر  06مؤرخ في  974قــرار رقم  -
 515 ..............................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافواليندسة المدنية بجامعة 

اليندسة البحرية بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2020ديسمبر  06مؤرخ في  975قــرار رقم  -
 516 ...........................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافاليندسة الميكانيكية بجامعة 

المناجم والتعدين بكمية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم2020ديسمبر  06مؤرخ في  976قــرار رقم  -
 517 ...........................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافاليندسة الميكانيكية بجامعة 

لكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2020ديسمبر  06مؤرخ في  977قــرار رقم  -
 518 ..............................................................................................................وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف

التربية البدنية والرياضية  لمعيد المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2020ديسمبر  06مؤرخ في  978قــرار رقم  -
 520 ............................................................................................................مستغانم-عبد الحميد ابن باديس بجامعة

 521 ..سكيكدة-1955أوت  20لجامعة  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2020ديسمبر  06مؤرخ في  979رقـم قــرار  -
ق بكّميـة الحقوق والعموم لقسـم الحقو ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020ديسمبر  06مؤرخ في  980قــرار رقم  -

 523 .......................................................................................................الطارف–السياسية بجامعة الشاذلي بن جديد 
العميا مدرسة لقسم المغة الفرنسية بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2020ديسمبر  06مؤرخ في  981قــرار رقم  -

 524 ............................................................................................................................المسيمة-لألساتذة ببوسعادة
مدرسة لقسم المغات األجنبية بال المجنة العمميةاء لقائمة االسمية ألعض، يحّدد ا2020ديسمبر  06مؤرخ في  982قــرار رقم  -

 525 ...................................................................................................................................العميا لألساتذة بورقمة
 526 .....2جديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى جــامعـة سطيفيتـضمـن ت 2020ديسمبر  06مـؤرخ فـي  34قــرار رقـم  -
يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات  2020ديسمبر  06مـؤرخ فـي  35قــرار رقـم  -

 527 ............................................................................................................................................الجامعية بشار
الذي يحدد القائمة االسمية  2018فيفري  14المؤرخ في  144، يعدل القرار رقم 2020ديسمبر  07المؤرخ في  983قــرار رقم  -

 528 .....................................................................................رة األعمال بتممسانألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا إلدا
الذي يحدد القائمة االسمية  2020مارس  10المؤرخ في  209، يعدل القرار رقم 2020ديسمبر  07مؤرخ في  984قــرار رقم  -

 529 ................................................................................... )والية تممسان( ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية
الذي يحدث لجنة عممية  2014جوان  17المؤرخ في  393، يعدل القرار رقم 2020ديسمبر  07مؤرخ في  985قــرار رقم  -

 530 ...............................................................................................................وطنية لتأىيل المجالت العممية، المعدل
لمجنة الجامعية  (44)الرابعة واألربعون  نتائج الدورةعن عالن ، يتضمن اإل2020ديسمبر  08مؤرخ في  986قــرار رقم رقم  -

 532 ....................................................................................................................................................الوطنية
الذي يحدد القائمة االسمية  2019 مارس 31المؤرخ في  305يعدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  08 مؤرخ في 987 رقمقــرار  -

 562 .................................................................................................................1يدةالبم ألعضاء مجمس إدارة جامعة
الذي يحدد القائمة االسمية  2018 ماي 14المؤرخ في  463يعدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  08 مؤرخ في 988رقم قــرار  -

 563 ...............................................................................................................زي وزوألعضاء مجمس إدارة جامعة تي
الذي يحدد القائمة االسمية  2019 أفريل 25المؤرخ في  499يعدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  08 مؤرخ في 989رقم قــرار  -

 564 ...................................................................................................................البويرةألعضاء مجمس إدارة جامعة 
 -يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى جــامعـة سعد دحمب 2020ديسمبر  09مـؤرخ فـي  36قــرار رقـم  -

 565 ....................................................................................................................................................1البميدة
 566 ......العالي والبحث العمميفي مؤسسات التعميم  خالقياتاألداب و اآليتضمن إنشاء لجان ، 2020ديسمبر  10 مؤرخ في  991رقمقــرار  -
المتضمن تجديــد تـشكـيـمـة  2020ديسمبر  06المؤرخ في  35يعدل القرار رقم  2020ديسمبر  10مـؤرخ فـي  37قــرار رقـم  -

 570 .............................................................................لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعية بشار
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يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى المدرسة الوطنية  2020ديسمبر  13مـؤرخ فـي  38قــرار رقـم  -
 571 .............................................................................................................................................العميا لمفالحة

يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات   2020ديسمبر  13مـؤرخ فـي  39قــرار رقـم  -
 572 ............................................................................................................................................الجامعية تبسة

يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى المدرسة العميا  2020ديسمبر  15مـؤرخ فـي  40قــرار رقـم  -
 573 ............................................................................................................................المسيمة -لألساتذة بوسعادة

لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز  المجمس العمميألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2020ديسمبر  16مؤرخ في  993قــرار رقم  -
 574 ..............................................................................................................................تممسان -الجامعي لمغنية

لمعيد الحقوق والعموم السياسية  المجمس العمميألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2020ديسمبر  16مؤرخ في  994قــرار رقم  -
 575 ......................................................................................................................تممسان-مغنيةبالمركز الجامعي ل

لمعيد اآلداب والمغات بالمركز  المجمس العمميألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2020ديسمبر  16مؤرخ في  995قــرار رقم  -
 576 ...............................................................................................................................تممسان-مغنيةالجامعي ل

ارية لمعيد العموم االقتصادية والتج المجمس العمميألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2020ديسمبر  16مؤرخ في  996قــرار رقم  -
 578 ...................................................................................................تممسان-وعموم التسيير بالمركز الجامعي لمغنية

 579 ............................2البميدة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  997رقم قــرار  -
لكميـة المحـروقات والكــيمياء  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي2020ديسمبر  16مؤرخ في  998قــرار رقم  -

 580 .......................................................................................................................بومـرداس-بجامعة أمحمـد بوقـرة
حقــول المعـادن والبتــرول  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم2020ديسمبر  16مؤرخ في  999قــرار رقم  -

 582 ..............................................................................بــــومرداس-المحروقـات والكيميــاء بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم نــقل وعتــــاد المــحروقـات 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1000قــرار رقم  -

 583 ..............................................................................بــــومرداس-المحروقـات والكيميــاء بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم أتممـــت وكيــربة الطـــرائق 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1001قــرار رقم  -

 584 ..............................................................................ـومرداسبـــ-المحروقـات والكيميــاء بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة
لـكمية اآلداب والّمغــات والفنــون  ، يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجمـس العممـي2020ديسمبر  16مؤرخ في  1002قــرار رقم  -

 585 ........................................................................................................................سـعيدة-بجـامعة مـوالي الطـاىر
 لقسـم العمـوم اإلنسـانية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020ديسمبر  16مؤرخ في  1003قــرار رقم  -

 587 .....................................................................................سعيدة -امعة موالي الطاىربج العموم االجتماعية واإلنسانية
 لقسـم العمـوم االجتماعية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020ديسمبر  16مؤرخ في  1004قــرار رقم  -

 588 ......................................................................................سعيدة-بجامعة موالي الطاىر ةالعموم االجتماعية واإلنساني
المحّدد لمقائمة االسمية  2020نوفمبر  15المؤرخ في  838، يعّدل القرار رقم 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1005قــرار رقم  -

 589 .......................................األغواط-اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجيألعضاء المجمس العممي لكمية 
المحّدد لمقائمة االسمية  2019ماي  26مؤرخ في ال 776، يعدل القــرار رقـم 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1006قــرار رقم  -

 590 .............................................مستغانــم-نولوجيا بجامعة عبد الحميد بن باديس ألعضاء المجمس العممي لكّميــة العموم والتك
بكّميـة  ميكانيكيةاليندسة اليحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1007رقم قــرار  -

 592 ....................................................................................باديس مستغانمالعموم والتكنولوجيا  بجامعة عبد الحميد ابن 
لكمية عموم الطبيعة والحياة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020ديسمبر  16المؤرخ في  1008رقم قــرار  -

 593 ...........................................................................................................مستغانم–بجامعة عبد الحميد ابن باديس 
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لمعيد التكنولوجيا بالمركز  المجمس العمميألعضـاء ، يحدد القائمة االسمية 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1009قــرار رقم  -
 595 .............................................................................................................تموشنت عين-بوشعيببمحاج الجامعي 

المحّدد لمقائمة االسمية  2018أكتوبر  01المؤرخ في  878، يعّدل القرار رقم 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1010قــرار رقم  -
 596 ............................................................أم البواقي-جامعة العربي بن مييديألعضاء المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا ب

المدرسة الوطنية العميا لمصحافة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2020ديسمبر  17مؤرخ في  1011قــرار رقم  -
 597 .............................................................................................................................................وعموم اإلعالم

ل ـتضّمن تأىيوالم 2020ديسمبر  02المؤّرخ في  962، يتّمم القرار رقم 2020ديسمبر  17مؤرخ في  1012قــرار رقـم  -
ة ـامعيجة الـلّسنبعنـوان ا ةـب المفتوحـالمناص ويحـّدد عـدد وراهـادة الّدكتـل شيـن لنيـيي لضمان الّتكو ـم العالـات الّتعميـمؤّسس
2020-2021.......................................................................................................................................... 599 

 604 ............................الجمفة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة، 2020ديسمبر  19مؤرخ في  1013 رقمقــرار  -
يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة لــدى جــامعـة مصطفى  2020ديسمبر  20مـؤرخ فـي  41قــرار رقـم  -

 606 .......................................................................................................................................اسطمبولي معسكر
 607 ...........................2باتنة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة، 2020ديسمبر  21مؤرخ في  1014رقم قــرار  -
 608 .........................2ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر اإلسميةيحدد القائمة ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1016 رقمقــرار  -
ما بعد  ادةـل شيـن لنيـان الّتكويـي لضمـم العالـات الّتعميـل مؤّسسـيتضّمن تأىي، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1017قــرار رقـم  -

 610 ............................................2021-2020ة ـامعيجة الـلّسنبعنـوان ا ةـب المفتوحـالمناص تخّصـص ويحـّدد عـددالّتـدرج الم
في ميدان  2021-2020المفتوح بعنوان الّسنة الجامعية  الماسترتضّمن تأىيل ،ي2020ديسمبر  22مؤرخ في  1018رقم قــرار  -

 612 .............................................................................التكوين المتواصلبجامعة ر وعموم تجارية" "عموم اقتصادية والتسيي
في   2021-2020بعنوان الّسنة الجامعية  ةالمفتوح الميسانستضّمن تأىيل ، ي2020ديسمبر  22مؤرخ في  1019رقم قــرار  -

 613 .....................................................................التكوين المتواصلبجامعة يير وعموم تجارية" ميدان "عموم اقتصادية والتس
في  2021-2020المفتوح بعنوان الّسنة الجامعية  الماسترتضّمن تأىيل ، ي2020ديسمبر  22مؤرخ في  1020رقم قــرار  -

 614 .........................................................................................تكوين المتواصلالبجامعة ميدان "حقوق وعموم سياسية" 
في  2021-2020الجامعية  بعنوان الّسنة ةالمفتوح الميسانستضّمن تأىيل ، ي2020ديسمبر  22مؤرخ في  1021رقم قــرار  -

 614 .........................................................................................المتواصل التكوينبجامعة ميدان "حقوق وعموم سياسية" 
في  2021-2020الجامعية  بعنوان الّسنة ةالمفتوح الميسانستضّمن تأىيل ، ي2020ديسمبر  22مؤرخ في  1022رقم قــرار  -

 615 ......................................................................................المتواصل التكوينبجامعة ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" 
في  2021-2020لجامعية االمفتوح بعنوان الّسنة  الماسترتضّمن تأىيل ، ي2020ديسمبر  22مؤرخ في  1023رقم قــرار  -

 616 ......................................................................................واصلالتكوين المتبجامعة ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" 
في  2021-2020لجامعية االمفتوح بعنوان الّسنة  الماسترتضّمن تأىيل ، ي2020ديسمبر  22مؤرخ في  1024رقم قــرار  -

عالم آلي"   617 ...........................................................................................التكوين المتواصلبجامعة ميدان "رياضيات وا 
في  2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــليسانس مفتوحة تأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1025 رقمقــرار  -

 618 .................................................................................ألغواطابجـامعـة ميدان "ىندسة معمارية، عمران ومين المدينة" 
في  2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــليسانس مفتوحة تأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1026 رقمقــرار  -

 619 .............................................................................................2قسنطينةبجـامعـة  اجتماعية"ميدان "عموم إنسانية و 
في  2021-2020 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــمفتوح  ماسترتأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1027 رقمقــرار  -

 620 ..............................................................................................2قسنطينةبجـامعـة  ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
في  2021-2020 ةلجـامعيــا ةبعنــوان الّسنــ المفتوح الماسترتأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1028 رقمقــرار  -

 621 ................................................................................................1ائرالجز  بجـامعـة ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
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في  2019-2018 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ المفتوح الماسترتأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1029 رقمقــرار  -
 621 ...............................................................................................1الجزائر عـةبجـام اجتماعية"ميدان "عموم إنسانية و 

 2020-2019الجامعية  بعنوان الّسنة ةالمفتــوحالميسانس  تأىيل،  يتضّمن 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1030 رقمقــرار  -
 622 ......................................................................................................سكيكدة بجـامعـة  في ميدان "لغة وأدب عربي"

في  2020-2019 ةالجـامعيــ ةمفتــوح بعنــوان الّسنــ ماسترتأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1031رقم قــرار  -
 623 ....................................................................................................جامعة المديةب ميدان "عموم انسانية واجتماعية"

الماستر  تأىيلالمتضّمن  2015أكتوبر  03المؤرخ في  918، يعّدل القرار رقم 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1032رقم قــرار  -
 624 .............................................المركز الجامعي لتيبازة عمى سبيل التسويةب 2016-2015معية بعنوان الّسنة الجاالمفتــوح 

في   2018-2017تضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية ، ي2020ديسمبر  22مؤرخ في  1033رقم قــرار  -
 625 ........................................................، عمى سبيل التسوية1بجامعة وىران" ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية

 2018-2017ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ ةالمفتــوح الميسانسيتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1036 رقمقــرار  -
 626 ..............................................................................بيل التسويةبجامعة تممسان، عمى س  في ميدان "لغة وأدب عربي"

ي ف 2021-2020 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ المفتوح ، المتّضمن تأىيل الماستر2020ديسمبر  22مؤرخ في  1037 رقمقــرار  -
 627 ..............................................................................3قسنطينةـة بجـامعمين المدينة"ميدان "ىندسة معمارية، عمران و 

الماستر تأىيل ، المتضّمن 2020نوفمبر  26المؤرخ في  922، يتمم القرار رقم 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1038 رقم قــرار -
 628 ....................................مستغانم بجامعة ن "عموم الطبيعة والحياة"، في ميدا2021-2020ة الجـامعي ةبعنــوان الّسنالمفتوح 

المفتوح بعنوان السنة  يتضّمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1039رقم قــرار  -
 629 ...................................................جيامعموم والتكنولو ل وىران بجامعة في ميدان "عموم وتكنولوجيا" 2021-2020الجامعية

في ميدان  2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــماستر تأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1040 رقمقــرار  -
 630 .................................................................................................................بومرداسبجـامعـة "عموم وتكنولوجيا" 

في ميدان   2021-2020ة لجـامعيــا ةبعنــوان الّسنــماستر تأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1041 رقمقــرار  -
 630 ................................................................................................................أم البواقيبجـامعـة وتكنولوجيا"  "عموم

في  2021-2020 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــالميسانس المفتوحة تأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1042 رقمقــرار  -
 631 ..............................................................................................................تبسةبجـامعـة  ميدان "عموم وتكنولوجيا"

في  2021-2020 ةالجـامعيــ ةلّسنــاالمفتــوح بعنــوان  يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1043 رقمقــرار  -
 632 ...................................................................................................بجامعة عين تموشنت و تكنولوجيا" ميدان "عموم

  2021-2020ة الجـامعيــ ةلّسنــابعنــوان الميسانس المفتوحة تأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1044قــرار رقم  -
 633 ........................................................................................................جيجلبجـامعـة  في ميدان "عموم وتكنولوجيا"

المفتوح بعنوان السنة  يتضّمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1045رقم قــرار  -
 634 .........................................................................واطاألغ بجامعة في ميدان "عموم وتكنولوجيا" 2021-2020الجامعية

في ميدان  2021-2020 ةالجـامعيــة بعنــوان الّسنــ ماسترتأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1046رقم قــرار  -
 635 ....................................................................................ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيابجـامعـة "عموم وتكنولوجيا" 

في  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالمفتوح  الماستر تأىيل، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1047 رقمقــرار  -
 635 .......................................................................................................1قسنطينةبجـامعـة  ميدان "عموم وتكنولوجيا"

 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوان ةالمفتــوحاّلميسانس يتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1048 رقمقــرار  -
 636 ............................................................................................بالمركز الجامعي لمنعامة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"

  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالميسانس المفتوحة تأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1049 رقمقــرار  -
 637 ........................................................................................................2باتنةبجـامعـة  في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
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في  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانماستر مفتوح تأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1050 رقمقــرار  -
 638 ............................................................................................................2باتنةبجـامعـة  ميدان "عموم وتكنولوجيا"

المفتوح بعنوان السنة  يتضّمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1051رقم قــرار  -
 639 ........................................................................2وىران بجامعة في ميدان "عموم وتكنولوجيا" 2021-2020الجامعية

في  2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــالماستر المفتوح تأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1052 رقمقــرار  -
 640 .................................................................................1باتنةبجـامعـة  ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

في  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوان ةمفتــوحليسانس يتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1053 رقمقــرار  -
 641 ........................................................................................بيضبالمركز الجامعي لم ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"

 2018-2017ة لجـامعيــا ةبعنــوان الّسنــ ةالمفتــوح الميسانسيتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1054 رقمقــرار  -
 642 .............................................................................................بيضبالمركز الجامعي لم  في ميدان "لغة وأدب عربي"

في  2021-2020ة الجـامعيــ ةالمفتــوح بعنــوان الّسنــ يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1055 رقمقــرار  -
 643 .....................................................................................................نغستبجامعة تام ميدان "عموم األرض والكون"

 المفتوح بعنوان السنة الجامعية يتضّمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1056رقم قــرار  -
 644 ...............................................................................الجمفة بجامعة ون"في ميدان "عموم األرض والك 2020-2021

في  2021- 2020ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــماستر مفتوح تأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1058 رقمقــرار  -
 645 ..................................................................................................1باتنةبجـامعـة اجتماعية "ميدان "عموم إنسانية و 

في  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوان المفتوحة الميسانستأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1059 رقمقــرار  -
 645 ....................................................................................................بجايةة بجـامعـميدان "عموم إنسانية واجتماعية" 

في  2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ مفتوحة ليسانستأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1060 رقمقــرار  -
 646 .................................................................................................األغواطـامعـة بجميدان "عموم إنسانية واجتماعية" 

 2021-2020 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ ةالمفتــوح الميسانسيتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1061 رقمقــرار  -
 647 ....................................................................................المركز الجامعي لمغنيةب اجتماعية"في ميدان "عموم إنسانية و 

 2021-2020 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ ةالمفتــوحلميسانس يتضّمــن تأىيل ا، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1062 رقمقــرار  -
 648 ...................................................................................نية واجتماعية" بالمركز الجامعي لمنعامةفي ميدان "عموم إنسا

في  2021-2020 ةالجـامعيــ ةالمفتــوح بعنــوان الّسنــ الماستريتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1063 رقمقــرار  -
 649 ...................................................................................................بجامعة غميزان نسانية واجتماعية"ميدان "عموم إ

 ةبعنــوان الّسنــ شعبة ذو تسجيل وطني مفتوحة ليسانستأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1064 رقمقــرار  -
 650 ..........................................................2الجزائربجـامعـة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"  2021-2020ة الجـامعيــ

 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوان ةالمفتــوح ميسانسيتضّمــن تأىيل ال، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1065 رقم قــرار -
 650 ............................................................................................بجامعة تامنغست ية واجتماعية"في ميدان "عموم إنسان

في  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانليسانس مفتوحة يتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1066رقم قــرار  -
 651 ..................................................................................................2وىران بجامعة ة واجتماعية"ميدان "عموم إنساني

في  2021-2020الجامعية  المفتوح بعنوان الّسنةتأىيل الماستر تضمن ي ،2020ديسمبر  22مؤرخ في  1067 رقمقــرار  -
 652 ...........................................................................................المركز الجامعي آفموب جتماعية"ميدان "عموم إنسانية وا

في ميدان  2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــماسترمفتوح تأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1068 رقمقــرار  -
 653 ...........................................................................................................تبسةبجـامعـة تماعية" "عموم إنسانية واج

في  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ المفتــوح بعنــوانالماستر يتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1069 رقم قــرار -
 654 .............................................................................................................."عموم الماّدة" بجامعة تيسمسيمتميدان 
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ي ف 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ بعنــوانالماستر المفتوح تأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1070 رقمقــرار  -
 655 ..............................................................................................................تيزي وزوبجـامعـة ميدان "عموم الماّدة" 

في  2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ الماستر المفتوحتأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1071 رقمقــرار  -
 655 ..................................................................................معموم والتكنولوجياىواري بومدين ل بجامعة ميدان "عموم الماّدة"

في  2021-2020ة ـامعيــلجا ةالمفتــوح بعنــوان الّسنــ يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1072 رقمقــرار  -
 656 ................................................................................المسيمةبجـامعـة  ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

في  2021-2020 ةالجـامعيــ ةنــالمفتــوح بعنــوان السّ  يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1073 رقمقــرار  -
 657 .......................................................................................................بجامعة تامنغست ميدان "آداب ولغات أجنبية"

في  2021-2020ة الجـامعيــ ةان الّسنــبعنــو المفتوحة  الميسانستأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1074 رقمقــرار  -
 658 ............................................................................................ي لميمةجـامعـبالمركز ال ميدان "حقوق وعموم سياسية"

الماستر تأىيل المتضمن  2020نوفمبر  26المؤرخ في  936، يعّدل القرار رقم 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1075 رقمقــرار  -
 659 ..........تيزي وزوبجـامعـة  تجارية" "عموم اقتصادية والتسيير وعموم في ميدان 2021 -2020 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــالمفتوح 

وان السنة المفتوح بعن يتضّمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1076 رقمقــرار  -
 660 ........................................................................1وىران بجامعةفي ميدان "عموم وتكنولوجيا"  2021-2020الجامعية

في ميدان  2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــماستر تأىيل ، يتضّمن 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1077 رقمقــرار  -
 661 ....................................................................................................................عنابةبجـامعـة و تكنولوجيا"  موم"ع

 في 2021-2020السنة الجامعية  المفتوحة بعنوانتأىيل الماستر تضمن ، ي2020ديسمبر  22مؤرخ في  1078 رقمقــرار  -
 662 ..........................................................................................ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" بالمركز الجامعي بريكة

ة الذي يحدد القائمة االسمي 2019 جانفي 21المؤرخ في  56يعدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  23مؤرخ في  1079رقم قــرار  -
 663 ................................................................................................................1الجزائر ألعضاء مجمس إدارة جامعة

سمية الذي يحدد القائمة اال 2020 مارس 16المؤرخ في  258يعدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  23مؤرخ في  1080رقم قــرار  -
 664 ................................................................................................................3ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر

ـة لــدى المدرسة العميا يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيـ 2020ديسمبر  23مـؤرخ فـي  42قــرار رقـم  -
 665 ..........................................................................................................................................لألساتذة سطيف

 666 .....مركز البحث في البيوتكنولوجيا دارة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إ ، 2020ديسمبر  27مؤرخ في  1081 رقمقــرار  -
 668 ........................العممية ومكافحتيا ةمن السرق د القواعد المتعمقة بالوقايةيحدّ ، 2020ديسمبر   27خ فيمؤرّ   1082قــرار رقم -
الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  13المؤرخ في  37، يعدل القرار رقم 2020ديسمبر  29المؤرخ في  1085قــرار رقم  -

 677 .......................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية
ت اإلجتـمــاعيــة لــدى مدرسة الدراسات يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــا 2020ديسمبر  29مـؤرخ فـي   43قــرار رقـم  -

 678 ............................................................................................................................................العميا التجارية
في  2021-2020بعنوان الّسنة الجامعية  ةالمفتوح يسانسالمتضّمن تأىيل ، ي2020ديسمبر  30مؤرخ في  1087رقم قــرار  -

 679 .............................................................................................التكوين المتواصلبجامعة ميدان "آداب ولغات أجنبية" 
 

IV- ــــــقـــــــــــــرراتمالــــ 

 681 ........2015إيسطو LPMF//22رقم ة ، يتضمن إلغاء المناقصة الوطنية المحدود2020أكتوبر  25ؤّرخ في م 326مقــــّرر رقم  -
، يتضمن وضع جزء من ىياكل المركز الجامعي بالنعامة،تحت تصرف مركز البحث 2020ديسمبر  02ُمؤّرخ في  359رقم مقــرر  -

 682 ...................................................التجريبية لوسط الفيزياء الحيوي""المحطة  العممي والتقني حول المناطق القاحمة لتوطين
، يتضمن وضع جزء من ىياكل مؤسسات جامعية، تحت تصرف مركز البحث في 2020ديسمبر  02ُمؤّرخ في  360 مقــرر رقم -

 683 ........................................... »صالح مشتركةأرضيات تقنية لمحساب المكثف كم« لتوطين CERISTاإلعالم العممي والتقني
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تحت  1جامعة وىران ، يتضمن وضع جزء من اليياكل التابعة سابقًا لكمية الطب2020ديسمبر  02ُمؤّرخ في  361مقــرر رقم  -
 686 ..........................................................................................................تصرف المدرسة العميا في االقتصاد بوىران

التابعة سابقًا لممدرسة العميا في  ، يتضمن وضع اليياكل البيداغوجية واإلدارية2020ديسمبر  02ُمؤّرخ في  362مقــرر رقم  -
 687 ............................................................................................1العموم البيولوجية بوىران، تحت تصرف جامعة وىران

تميممي، والية الجزائر،  نيج روبرتسو، 23، يتضمن وضع مبنى إداري كائن بـ 2020ديسمبر  23مؤرخ في  383مقــرر رقم  -
 689 ........................................................................................تحت تصرف الوكالة الموضوعاتية في العموم والتكنولوجيا

 

V- ريشانمـــــالــــ 

سبتمبر  17الموافق  1442محرم عام  29المؤرخ في  01، يتّمم المنشور رقم 2020نوفمبر  10مؤرخ في  02منشور رقم  -
 693 ......................2021-2020بعنوان السنة الجامعية ، المتعّمق بالتسجيل األّولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا 2020سنة 

 

VIةـــــــرديـــفـــال والــمـقــــررات راراتـــــــقـــال - 
 697 ......................................................................2020 الثالثي الرابع ةــــــرديــــف راراتـــــــق 

  714 ....................................................................2020 الثالثي الرابع ةــــــرديــــف اتمــقـــرر 
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  يتضمف ، 2020نوفمبر يونيو سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6مؤرخ في  336-20مرسوـ تنفيذي رقـ
 .إنشاء جامعة تامنغست

  يتضمف ، 2020نوفمبر يونيو سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6مؤرخ في  337-20مرسوـ تنفيذي رقـ
 .ء جامعة تيسمسيمتإنشا
  يتضمف ، 2020نوفمبر يونيو سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6مؤرخ في  338-20مرسوـ تنفيذي رقـ

 .إنشاء جامعة عيف تموشنت
  يتضمف ، 2020نوفمبر يونيو سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6مؤرخ في  339-20مرسوـ تنفيذي رقـ

 .إنشاء جامعة غميزاف
 

 9و7، 6، 5ص (2020 ديسمبر 02 الصادرة بتاريخ 71)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمف إنشاء مصالح ، 2020غشت سنة  26 الموافق 1442محـر عاـ  07 ؤرخ فيقرار وزاري مشترؾ م
  .مشتركة لمبحث لدى مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

 23ص (2020 أكتوبر 07الصادرة بتاريخ  60)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يتضمف إنشاء مصمحة ، 2020سبتمبر سنة  16 الموافق 1442محـر عاـ  28 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 .1مشتركة لمبحث لدى جامعة البميدة

  يتضمف إنشاء مصمحة ، 2020سبتمبر سنة  16 الموافق 1442محـر عاـ  28 ي مشترؾ مؤرخ فيقرار وزار
 .مشتركة لمبحث لدى جامعة سكيكدة

 34+33ص (2020 أكتوبر 24الصادرة بتاريخ  63)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعدؿ ويتمـ الجدوؿ الممحق ، 2020سبتمبر سنة  28 الموافق 1442صفر عاـ  10 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
الذي يحدد عدد  2010مايو سنة  24الموافق  1431جمادى الثانية عاـ  10بالقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في 

 .المناصب العميا ألسبلؾ األساتذة الباحثيف
 21ص (2020أكتوبر 28الصادرة بتاريخ  64)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمف التنظيـ الداخمي لمركز ، 2020أكتوبر سنة  7 الموافق 1442صفر عاـ  19 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 .البحث في تييئة اإلقميـ

 يتضمف إنشاء مصمحة ، 2020أكتوبر سنة  8 الموافق 1442صفر عاـ  20 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 .1كة لمبحث تسمى "الحاضنة"  لدى جامعة البميدةمشتر 

 يتضمف إنشاء مصمحة ، 2020أكتوبر سنة  8 الموافق 1442صفر عاـ  20 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 .مشتركة لمبحث تسمى "الحاضنة"  لدى جامعة قالمة

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020071.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020071.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020060.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020060.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020063.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020063.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020064.pdf
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 مصمحة  يتضمف إنشاء، 2020أكتوبر سنة  8 الموافق 1442صفر عاـ  20 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 .مشتركة لمبحث تسمى "الحاضنة"  لدى جامعة الوادي

 يتضمف إنشاء مصمحة ، 2020أكتوبر سنة  8 الموافق 1442صفر عاـ  20 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 .مشتركة لمبحث تسمى "الحاضنة"  لدى جامعة المسيمة

 يتضمف إنشاء مصمحة ، 2020أكتوبر سنة  8 الموافق 1442صفر عاـ  20 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 .مشتركة لمبحث تسمى "الحاضنة"  لدى جامعة عنابة

 يتضمف إنشاء مصمحة ، 2020أكتوبر سنة  8 الموافق 1442صفر عاـ  20 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 .مشتركة لمبحث تسمى "الحاضنة"  لدى جامعة ورقمة

 يتضمف إنشاء مصمحة ، 2020ة أكتوبر سن 8 الموافق 1442صفر عاـ  20 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 .مشتركة لمبحث تسمى "الحاضنة"  لدى جامعة بومرداس

 إنشاء مصمحة يتضمف ، 2020أكتوبر سنة  8 الموافق 1442صفر عاـ  20 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 .الحاضنة"  لدى المدرسة المتعددة التقنيات بقسنطينةمشتركة لمبحث تسمى "

 

 36..28ص (2020 نوفمبر 10الصادرة بتاريخ  66)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعدؿ القرار الوزاري ، 2020أكتوبر سنة  26 الموافق 1442ربيع األوؿ عاـ  09 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف 2011يونيو سنة  2المشترؾ المؤرخ في 

العامميف في نشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنواف المصمح المركزية وغير الممركزة لمديواف الوطني 
 .ت الجامعيةلمخدما

 8ص (2020 نوفمبر 17الصادرة بتاريخ  68)الجريدة الرسمية العدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020066.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020068.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2020/A2020068.pdf


  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   27

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــ
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 ميميتضمن التنظيم الداخمي لمركز البحث في تييئة اإلق، 2020أكتوبر  07 وزاري مشترك مؤرخ  فيقــرار 
 

 إن  الوزير األول،
 ووزير المالية،

 ووزير  التعميم  العالي  والبحث  العممي،
ديسمبر سنة  28الموافق  1441المؤرخ في أوؿ جمادى األولى عاـ  370-19بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .الوزير األوؿ ، المتضمف تعييف2019
يونيو سنة  23الموافق  1441القعدة عاـ المؤرخ في أوؿ ذي  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ2020
، 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي2011
، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 يـ العالي والبحث العممي.ير التعمالذي يحدد صبلحيات وز 
، 2014سنة  يوليو 3 الموافق 1435عاـ  رمضاف 5المؤرخ في  193-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المدير العاـ لموظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري.الذي يحدد صبلحيات 
، 2019سنة  فبراير 9ق المواف 1440 جمادي الثانية عاـ 4المؤرخ في  60-19وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 تييئة اإلقميـ.في المتضمف إنشاء مركز البحث 
 يقــــرران

 

ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  10 تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى:
 ، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد التنظيـ الداخمي لمركز البحث في 
 ، ويدعى في صمب النص "المركز".تييئة اإلقميـ

تحت سمطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأميف عاـ، ينظـ المركز في أقساـ تقنية ومصالح إدارية  :2 المادة
 تركة لمبحث.وأقساـ لمبحث ومصالح مش

  (، مف:02تتكوف األقساـ التقنية، والتي عددىا اثناف ) :3 المادة
 ،قسـ العبلقات الخارجية وتثميف نتائج البحث 
 تييئة اإلقميـ مجاؿالنشاطات العممية والتقنية في  ودعـ قسـ متابعة. 

 يكمف قسـ العبلقات الخارجية وتثميف نتائج البحث، بما يأتي: :4 المادة
عاوف والتعامل مع اإلدارات ومؤسسات البحث العممي الوطنية والدولية في مجاؿ ضماف الت -

 المركز.اختصاص 
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ظيار  تثميف -  .ممركزلنتائج البحث العممي وا 
 .ممركزل ةنتائج العمميضماف تحويل ال -
 .وترقيتيا ونشرىا لمركزانتائج بحث  ضماف متابعة -
 المستوى الوطني والدولي.المشاركة في بحث مصادر التمويل والدعـ التقني عمى  -
ثراء الرصيد الوثائقي لممركز. عممية تظاىرات ولقاءات  تنظيـ -  وا 
 وسير الموقع اإللكتروني لممرطز وصيانة الشبكات المعموماتية. ضماف متابعة -

  ( مصالح:03وينظـ في ثبلث )
 واالتصاؿ، العبلقات الخارجية مصمحة 
 العممي ثبحال نتائج تثميف حةممص، 
  والتوثيقالعممية ظاىرات التمصمحة. 

  ، بما يأتي:تييئة اإلقميـقسـ متابعة ودعـ النشاطات العممية والتقنية في مجاؿ يكمف  :5 المادة
 االقتصادية في مجاؿ اختصاص المركز.-اقتناء اإلحصائيات االجتماعية -
ة الفضائي-تنظيـ خرجات ميدانية بيدؼ جمع المعطيات الميدانية واالحصاءات االجتماعية -

 . المركز اقتصادية وتقنية بحسب مواضيع بحث-والقياـ بخبرات اجتماعية
 حصائية في مجاؿ اختصاص المركز.ا  اقتناء دعائـ عمى شكل خرائط وصور جوية و  -
اقتناء مناىج عممية وبرامج معموماتية متخصصة في معالجة وتحميل المعمومة الجغرافية بجميع  -

 أشكاليا.
لعممي وتكويف إطارات المركز في المياديف العممية والتقنية ضماف تحديث طرائق التحميل ا -

 الخاصة بمعالجة المعمومة الجغرافية.
 القياـ بتحاليل عممية وتقنية )الماء والتربة(. -
 معدات التحميل والنسخ واستكشاؼ أدوات جديدة مرتبطة بيذا المجاؿ.صيانة  -
 وضع مجموعة عمميات ضماف الجودة ومتابعتيا.   -

 ( مصالح:03ثبلث )وينظـ في 
 اإلحصائيات الجزئية وسبر اآلراء والتحقيقات الميدانية. إعداد مصمحة  
  نتاج الوثائق )البيانات والخرائط والصور(مصمحة   .معالجة المعمومات وا 
  والتحاليل العممية.مصمحة ضماف الجودة 

 

 يمحق باألميف العاـ مكتب األمف الداخمي. :6 المادة
 

 مصالح اإلدارية بما يمي:تكمف ال  :7المادة 
 .إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية -
 .ضماف متابعة المسار الميني لمستخدمي المركز -
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إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات لمتكويف وتحسيف المستوى وتجديد  -
 .المعمومات لمستخدمي المركز

 .التسيير وتجييز المركز وكذا ضماف تنفيذه بعد المصادقة عميو إعداد مشروع ميزانية -
 مسؾ المحاسبة العامة لممركز. -
 .ضماف تخصيص الوسائل لتسيير ىياكل المركز -
 لممركز.والمنازعات القانونية قضايا الضماف تسيير  -
 .ضماف تسيير األمبلؾ المنقولة والعقارية لممركز والمحافظة عمييا وصيانتيا -
 الجرد لممركز.مسؾ دفاتر  -
 ضماف حفع وصيانة أرشيف المركز. -

 (، في:03تنظـ المصالح اإلدارية، والتي عددىا ثبلثة )
 والتكويف ستخدميفمصمحة الم. 
 مصمحة الميزانية والمحاسبة. 
 .مصمحة الوسائل العامة 

 (، مف:04تتكوف أقساـ البحث، والتي عددىا أربعة )  :8المادة 
  وارث.الوقاية والتخفيف مف الكقسـ 
  إدارة الموارد الطبيعية وحمايتيا.قسـ 
  التعمير والتنمية العمرانية.قسـ 
  المناىج واالستشراؼ وطرؽ التشخيص اإلقميمي والحضري قسـ. 

 

 ، ويكمف بالقياـ بدراسات وأعماؿ بحث حوؿ: قسم الوقاية والتخفيف من الكوارث -1
 الوقاية مف الفيضانات وتسييرىا. -
 يرىا.الوقاية مف الزالزؿ وتسي -
 الوقاية مف االنييارات )االنزالقات األرضية( ومعالجتيا. -
 الوقاية مف حرائق الغابات وتسييرىا. -

 :، ويكمف بالقياـ بدراسات وأعماؿ بحث حوؿإدارة الموارد الطبيعية وحمايتياقسم  -2
 ورسـ خرائط المساحات المسقية. الموارد الطبيعيةتسيير  -
 ومتابعتيا. رسـ خرائط األنظمة الغابية والسيبية -
 رصد الجفاؼ واالحتباس الحراري. -
 أثر التعمير عمى األراضي الفبلحية. -

 :ويكمف بالقياـ بدراسات وأعماؿ بحث حوؿ، قسم التعمير والتنمية العمرانية -3
 دراسة الظواىر العمرانية والديناميكية الحضرية )المدينة والتراث والسكف(. -
 التدخل عمى النسيج العمراني الموجود. -
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دراسة موقع األرض في البيئة العمرانية وتحميل المخاطر في الوسط عمير والتنمية المستدامة)الت -
 (.العمراني

االقتصاد المبني عمى المعرفة والمدينة الذكية )التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ  -
 واالقتصاد المبني عمى المعرفة(.

 ، ويكمف بالقياـ بدراسات وأعماؿ بحث حوؿ:ي والحضري قسم المناىج واالستشراف وطرق التشخيص اإلقميم  -4
 الطرؽ والمناىج الجديدة لمتشخيصات اإلقميمية والعمرانية. -
 أعماؿ السمطات العمومية في األقاليـ. -
 تنمية وأفاؽ األقاليـ المستدامة. -
 االبتكار واالستشراؼ لممجمعات العمرانية واألقاليـ. -

المؤرخ  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  36منشأة طبقا ألحكاـ المادة توضع المصمحة المشتركة ال :9المادة 
، المذكور أعبله، تحت مسؤولية رئيس 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28في 

 مصمحة، وتتكوف مف فروع.
 ية.ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعب :10المادة 

 

 2020 أكتوبر 07 فيحرر بالجزائر 
 

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

 

 عن الوزير األول وبتفويض منو
 المدير العام لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري 

 ب. بوشمال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوزاري المشترك المعدل والمتمم لممحق القرار  2020نوفمبر  28وزاري مشترك مؤرخ في قــرار 
 والمتضمن إنشاء و/أو تسوية المصالح االستشفائية  2014جانفي  9في  المؤرخ 006رقم 

 مستوى المركز االستشفائي الجامعي عنابة الجامعية والوحدات المكونة ليا عمى
 

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

 لمالية،إن وزير ا
جانفي سنة  2الموافق لػ  1441جمادى األولى عاـ  6المؤرخ في  01-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة2020
، 1995فيفري سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  97-95بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الماليةالذي يحدد صبلحيات الوزير المكمف ب
 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتمـ، الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية، تنظيميا وسيرىا
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، 2008يو سنة ما 3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي

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

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

، والمتضمف تحديد 2011ديسمبر  11الموافق  1433محـر  16وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
 .تشفائية الجامعيةالمصمحة االستشفائية الجامعية والوحدة االس

، المتضمف إنشاء و/أو تسوية المصالح 2014جانفي  9المؤرخ في  006وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ رقـ  -
 الصحية والوحدات المكونة ليا عمى مستوى المركز االستشفائي الجامعي عنابة.

 

 يقــــرران
 

جانفي  9المؤرخ في  006ر الوزاري المشترؾ رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرا المادة األولى:
، والمشار إليو أعبله، والمتضمف إنشاء و/أو تسوية المصالح االستشفائية الجامعية والوحدات 2014

 المكونة ليا عمى مستوى المركز االستشفائي الجامعي عنابة، والمحددة وفقا لممحق ىذا القرار.
صبلح المستشفيات، وزارة التعميـ العالي يكمف السادة األمناء العام: 2المادة  وف لكل مف وزارة الصحة والسكاف وا 

 .روالبحث العممي ووزارة المالية، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرا
 2020 نوفمبر 28 فيحرر بالجزائر  

 

صالح المستشفيات وزير        والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                    الصحة والسكان وا 

  األستاذ: شمس الدين شيتور                                                                     األستاذ بن بوزيد عبد الرحمان            
  الماليةوزير 

 أيمن بن عبد الرحمان 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جانفي  9المؤرخ في  006المعدل والمتمم لممحق القرار الوزاري المشترك رقم  2020نوفمبر  28في  المؤرخ ممحق القرار الوزاري المشترك
 المصالح االستشفائية الجامعية والوحدات المكونة عمى مستوى المركز االستشفائي الجامعي عنابةوالمتضمن إنشاء و/أو تسوية  2014

 

 مستشفى ابن رشيد -1
 الوحدات األسرة التقنية المصالح

  التشريح المرضي -01

-05- 
 ................بدوف تغيير................

 

 بيولوجيا الجزيئية 01
 

 غيير.....................................................بدون ت
 

 ......بدون تغيير..... جراحة المسالك البولية -07

-05- 
 ................بدون تغيير ..............

 

 مستشفى النيار والعبلج الغير استشفائي -5
 لممسالؾ البولية
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 ..........................بدون تغيير ...........................

طب الشرعي، القانون الطبي ال -10
  واالخالقيات

-03- 
 ...............بدون تغيير...............

 

 الوقاية والتكفل بحاالت العنف الجنسي -3
 

 ..........................بدون تغيير ...........................

  عمم الفطريات الطفيمية -16

-03- 
 عمـ الطفيميات -1
 عمـ الفطريات -2
 التشخيص الجزيئي لمطفيميات والفطريات -3

 

 ..........................بدون تغيير ...........................

عمم وظائف األعضاء العيادي  -17
  والكشف الوظيفي

-03- 
 الكشف الوظيفي لمقمب والجياز التنفسي -1
 الكشف الوظيفي العصبي العضمي -2
 ؤليضالتغذية والكشف الوظيفي ل -3

 

  الطب النووي والتصوير الجزيئي -18

-03- 
 يالتصوير الوظيفي واأليض -1
 أشعة الصيدلة -2
 العبلج باألشعة األيضي -3

 
 

 وحــــدة دربـــــــان:-2
 ..........................بدون تغيير ...........................

  عمم األحياء المجيرية -21
-04- 

 .................بدون تغيير ...............
 

 بيولوجيا الجزيئية -4
 ...........................بدوف تغيير..........................

 .......بدون تغيير ....... طب أمراض الرئة والصدر -24

-04- 
 ...........بدوف تغيير..............

 

 الكشف التنفسي-4
 

 

 وحــــدة ابن سينـــا:-3
 ..........................بدون تغيير ...........................

 ........بدون تغيير ...... طب أمراض الكمى -32

-05- 
 ..............بدون تغيير .............

 

 تصفية الدـ-5
 

 ..........................بدون تغيير ...........................
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة   2020أكتوبر  04مـؤرخ فـي  23رقـم  قــرار
 لمدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسيةلـدى ا

 

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

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

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

      االجتماعية. المتعمق بتسيير   الخدمات
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ. يتضمف تعييف
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الوطنية  ، المتضمف إنشاء المدرسة2009أوت سنة  10المؤرخ في  251-09لمرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى ا -

 العميا لمعمـو السياسية.
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى 2020فيفري سنة  17نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في  -

 الوطنية العميا لمعمـو السياسية. المدرسة
 

 رُيـقـــــرّ 
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون:                
 لديف تسعديت،مسيح ا -03 أيت وعراب مسيفة، -02 بمقرشي إيماف،  -01
 عبل عبد القادر، -06 شعبلني فرحات، -05 حماني رتيبة، -04

 

 األعضاء اإلضافيون :               
   سعيدي وافية. -02 أودينة نبيل، -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـــــادة 
السيػد مديػر المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية، بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة يكمف : 4المـــــادة 

 الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020أكتوبر  04حرر بالجزائر في: 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  ،2020أكتوبر  05مؤرخ في  690رقم  قــرار
 سيدي بمعباس لدى جامعةالعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير 

 

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

 .المعدؿ والمتمـ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
سنة الموافق أوؿ غشت  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89رقـ  التنفيذيوبمقتضى المرسوـ  -

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

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ 2020مارس  16المؤرخ في  267وبمقتضى القرار رقـ  -
 جارية وعموـ التسيير لدى جامعة سيدي بمعباس.االقتصادية والت

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
لدى جامعة سيدي  العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير كمية السمية ألعضاء مجمسالقائمة ا
 .بمعباس

جامعة  ىلد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسييرتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الــمادة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. سيدي بمعباس

 قرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا ال :3الــمادة 
 2020 أكتوبر 05 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة سيدي بمعباسقائمة أعضاء مجمس 

 الصفـة االسم والمقـب
 عميد الكمية، رئيسا جميل عبد الجميل -
 رئيس المجمس العممي  بف سعيد دمحم -
 رئيس قسـ عمـو التسيير يحياوي سميماف -
 رئيس قسـ العمـو التجارية بف سعيد لخضر -
 رئيسة قسـ العمـو االقتصادية طالب سومية شييناز -
 مدير مخبر بحث بورحمة عبلؿ -
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 مدير مخبر بحث صحراوي بف شيحة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو التجارية لبيق دمحم البشير -
 اريةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو التج مناد خديجة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو االقتصادية كروشة فاطمة الزىراء -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ العمـو االقتصادية لعوج زواوي  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ عمـو التسيير ناجي أمينة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ عمـو التسيير شاـبف شيحة قادة ى -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف لبايير عبد القادر -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عابد عبد الكريـ غريسي  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ العمـو التجارية جابر باسـ -
 نتخب عف طمبة قسـ العمـو االقتصاديةممثل م عيساني عمر الفاروؽ  -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ عمـو التسيير بموفة دمحم عبد الوىاب -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ىباز يحي -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات زيادي فريد -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية يحدد، 2020أكتوبر  05مؤرخ في  691رقم  قــرار
 تيارت  لدى جامعةعموم المادة 

 

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

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

 .المعدؿ والمتمـ تيارت، ، والمتضمف إنشاء جامعة2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24في  المؤرخ 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
  .منو

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ المادة 2013جويمية  14المؤرخ في  479رقـ وبمقتضى القرار  -
 لدى جامعة تيارت. 

 ُيـقـــــّرر 
جمادى الثانية عاـ  24في المؤرخ  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 كمية عمـو المادة لدى جامعة تيارت. القائمة االسمية ألعضاء مجمس
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ي الجدوؿ الممحق ليذا فكمية عموـ المادة لدى جامعة تيارت، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2الـــمـادة 
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الـــمـادة 
 2020 أكتوبر 05 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كمية عموم المادة لدى جامعة تيارتقائمة أعضاء مجمس 

 الصفة   واالسم المقب
 عميد الكمية، رئيسا ذىبي عبد القادر -
 رئيس المجمس العممي  شعيب مسعود  -
 رئيسة قسـ الفيزياء بف حواء شيرزاد -
 ـ الكيمياءرئيس قس يسرؼ جماؿ -
 مدير مخبر بحث بوعزة عمار -
 مدير مخبر بحث بمعربي الحبيب -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء عماري عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء عجاج عز الديف -
 مصف األستاذية عف قسـ الكيمياءممثل منتخب عف األساتذة ذوي  مومف تقي الديف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء دحاف صورية -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  بف عيسى عبد المالؾ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  دحو بوعبد هللا -
 لفيزياءممثل منتخب عف طمبة قسـ ا معروؼ دمحم األميف -
 ممثل منتخب عف طمبة قسـ الكيمياء عمشة دمحم -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات رواف أـ عامر -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات العربي عبد القادر -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جانفي  13المؤرخ في  38يعدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  05مؤرخ في  692رقم  قــرار
 1وىران لدى جامعةعموم الطبيعة والحياة يحدد القائمة االسمية ألعضاء كمية الذي 

 

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

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

 .المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2020
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو
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، 2013ر سنة يناي 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة 2014جواف  17المؤرخ في  396وبمقتضى القرار رقـ  -
 .1والحياة لدى جامعة وىراف

عمـو كمية سمية ألعضاء مجمس ، الذي يحدد القائمة اال2019جانفي  13المؤرخ في  38وبمقتضى القرار رقـ  -
 .1وىراف لدى جامعة الطبيعة والحياة

 ُيـقـــــّرر
 

، والمذكور أعبله، كما ىو محدد 2019جانفي  13المؤرخ في  38يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 متعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية ل :2الـــمـادة 
 2020 أكتوبر 05 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  1عموم الطبيعة والحياة لدى جامعة وىران  س كميةقائمة أعضاء مجم

 الصفة والمقب اإلسم
 عميد الكمية، رئيسا صنياجي رشيد -
 رئيس المجمس العممي  كروؼ رشيد -
 رئيس قسـ البيولوجيا مموؾ زىير -
 رئيس قسـ البيوتكنولوجيا لعمارة سيد أحمد شوقي -
 مدير مخبر أبي عياد سيدي دمحم األميف -
 مدير مخبر دربكي عبد القا -
 مدير مخبر بف صالح فريد -
 مديرة مخبر مغمي )ـ( بوشناؽ مميكة -
 مدير مخبر بودربالة دمحم -
 مدير مخبر كـر نورالديف -
 مدير مخبر خروبي عمر -
 مدير مخبر خروة عمر -
 مدير مخبر كيحل مبروؾ -
 مدير مخبر صحراوي توفيق -
 اذية لقسـ البيولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األست تساكي حسيني -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ البيولوجيا بف سيمة ثالث لطفي  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لقسـ البيوتكنولوجيا بوخاتـ زينب فايزة -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف  مجواؿ إلياس -
 خبة عف طمبة قسـ البيولوجياممثمة منت بوشيخي عائشة شيماء -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ البيوتكنولوجيا بف برينيس فراح -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات خميفة وارد ىاشمي -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات قروجي سي يوسف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  693رقم  قــرار
 العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي الوطنية لممدرسة

 

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

 .والمتّمـ ؿ، المعدّ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  222-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ؿ.اإلحصاء إلى مدرسة خارج، المعدّ والمتضّمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط و 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ساسي النموذجي لممدرسة العميا.األالذي يحدد القانوف 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020جانفي  15المؤّرخ في  45وبموجب القرار رقـ  -

 التطبيقي.عميا لئلحصاء واالقتصاد ال الوطنية مدرسةلم
التطبيقي  صاء واالقتصادوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لئلح -

 .2020أوت  23المؤرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 واالقتصاد التطبيقي. العممي لممدرسة الوطنية العميا لئلحصاءالمجمس 

العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي،  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي،  درسة الوطنيةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير الم :3المادة 
 كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء الذي ، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  693رقم  بالقرارممحق 
 واالقتصاد التطبيقي العميا لإلحصاء الوطنية المجمس العممي لممدرسة

 الصفـة قـباالسم والم الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة زكاف أحمد 1
 مديرة مساعدة مكّمفة بالّتكويف المتواصل والعبلقات الخارجية  شريف آسيا 2
 مديرة مساعدة مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي خرشي ىانية 3
 شياداتمدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج وال طوماش رشيد 4
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  اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي رئيس قسـ خالد رواسكي 5
  مالية السوؽ وحساب المخاطرةرئيس قسـ  حيزية زايد 6
  االقتصاد الكمي واالستشراؼرئيس قسـ  طارؽ جدي 7
 رئيس قسـ التعميـ المشترؾ  طالبي بدر الديف 8
  إلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسيا رئيس المجنة العممية لقسـ بف العايب بوبكر 9
  مالية السوؽ وحساب المخاطرة رئيس المجنة العممية لقسـ بف عزوز دمحم 10
 االقتصاد الكمي واالستشراؼرئيس المجنة العممية لقسـ  دحماني يونس 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ المشترؾ موفق عمي 12
 أستاذ مزود فتيحة 13
 أستاذ طوايبيةأحمد  14
 أستاذ صادي خديجة 15
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شاوش سموى نسيمة 16
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بومعالي جماؿ 17
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمدوش فاطمة 18
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كابور نعيمة 19
 أستاذ مساعد قسـ "أ" داحو سييمة 20
 الجيوي واإلتحاد األوروبيمديرة مخبر االندماج  قحايرية أماؿ 21
 مديرة مخبر نمدجة الظواىر العشوائية نعيمة بودريسة 22
 مدير مخبر حوكمة اإلقتصاد المؤسسي والنمو المستداـ بشراير عمراف 23
 02أستاذ بجامعة البميدة  غزازي  عمر 24
 03أستاذ بجامعة الجزائر  أيت دمحم مراد 25
 مسؤوؿ المكتبة عمارة نبيمة 26

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقسم  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  694رقم  قــرار

 العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي الوطنية مدرسةاإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي بال
 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441المؤّرخ في أّوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 ؿ.ضّمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط واإلحصاء إلى مدرسة خارج، المعدّ والمت
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف األ
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017جانفي  15المؤّرخ في  41وبموجب القرار رقـ  -

 حصاء واالقتصاد التطبيقي.عميا لئلال الوطنية مدرسةاإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي بال
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي بالمدرسة  -
 .2020أوت  23في العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي المؤرخ  الوطنية

 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16ـو التنفيذي رقـ مف المرس 50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعبله2016يونيو سنة  14الموافق 

العميا لئلحصاء واالقتصاد  المجنة العممية لقسـ اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي بالمدرسة الوطنية
 التطبيقي.

لقسـ اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي بالمدرسة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. الوطنية

حصاء واالقتصاد العميا لئل يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية :3المادة 
التطبيقي،كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 

 العممي.
 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لقسم المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا ،2020أكتوبر  06المؤرخ في  694بالقرار رقم ممحق 

 يالعميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيق الوطنية مدرسةاإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي بال
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف العايب بوبكر 1
 رئيس القسـ رواسكي خالد 2
 أستاذ محاضرة قسـ "أ" لونيسي نورة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف صابر عمر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف سالمة أحمد 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الس جبلؿ عبد الرحمف 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقسم  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  695رقم  قــرار

 العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي الوطنية مدرسةاالقتصاد الكمي واالستشراف بال
 

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441المؤّرخ في أّوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 اإلحصاء إلى مدرسة خارج، المعّدؿ.معيد الوطني لمتخطيط و والمتضّمف تحويل ال
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 

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

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017جانفي  15المؤّرخ في  43وبموجب القرار رقـ  -
 .يالعميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيق الوطنية مدرسةاالقتصاد الكمي واالستشراؼ بال

 وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ االقتصاد الكمي واالستشراؼ بالمدرسة الوطنية -
 .2020أوت  23التطبيقي المؤرخ في  العميا لئلحصاء واالقتصاد

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي. الوطنية المجنة العممية لقسـ االقتصاد الكمي واالستشراؼ بالمدرسة
العميا  لقسـ االقتصاد الكمي واالستشراؼ بالمدرسة الوطنية عمميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ال :2المادة 

 لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا
 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لقسم  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا ،2020أكتوبر  06المؤرخ في  695ممحق بالقرار رقم 

 العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي الوطنية مدرسةبال االقتصاد الكمي واالستشراف
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لعممية لمقسـرئيس المجنة ا دحماني يونس 1
 رئيس القسـ جدي طارؽ  2
 أستاذ  قشي جماؿ الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" اماعوز حكيمة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" واضح ربراب صميحة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صحراوي لعموري  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قاسي دمحم 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   45

 

 

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020 أكتوبر 06مؤرخ في  696رقم  قــرار
 العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي الوطنية مدرسةبال لقسم التعميـم المشتـرك

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 2020سنة يونيو  23الموافق  1441أّوؿ ذي القعدة عاـ المؤّرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتّمـ ؿ، المعدّ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  222-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ؿ.اإلحصاء إلى مدرسة خارج، المعدّ والمتضّمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط و 

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

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 مدرسة العميا.ساسي النموذجي لمالذي يحدد القانوف األ

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017جانفي  15المؤّرخ في  44وبموجب القرار رقـ  -
 عميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي.ال الوطنية مدرسةالتعميـ المشترؾ بال

العميا  ـ التعميـ المشترؾ بالمدرسة الوطنيةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقس -
 .2020أوت  23التطبيقي المؤرخ في  لئلحصاء واالقتصاد

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي. المجنة العممية لقسـ التعميـ المشترؾ بالمدرسة الوطنية
العميا لئلحصاء  لقسـ التعميـ المشترؾ بالمدرسة الوطنية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 قا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.واالقتصاد التطبيقي، وف
 العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية :3المادة 

 كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 رأكتوب 06 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةسمية ألعضاء لقائمة االالذي يحّدد ا 2020أكتوبر  06المؤرخ في  696ممحق بالقرار رقم 

 العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي الوطنية مدرسةلقسم التعميم المشترك بال
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ موفق عمي 1
 رئيس القسـ طالبي بدر الديف 2
 أستاذة " قحايرية أماؿ 3
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 "أستاذ محاضر قسـ "ب نادية البو نعاب 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" درار صميحة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فوضيمي عبد الحميـ 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقسم المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020 أكتوبر 06مؤرخ في  697رقم  قــرار

 العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي الوطنية مدرسةبال مالية السوق وحساب المخاطرة
 

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

 .أعضاء الحكومة،المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  222-08ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

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

 يـ العالي والبحث العممي.ير التعميحدد صبلحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
مية لقسـ الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم 2017جانفي  15المؤّرخ في  42وبموجب القرار رقـ  -

 .لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي الوطنية العميا مدرسةمالية السوؽ وحساب المخاطرة بال
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ مالية السوؽ وحساب المخاطرة بالمدرسة الوطنية  -

 .2020أوت  23التطبيقي المؤرخ في  العميا لئلحصاء واالقتصاد
 

 ـــّررُيـقــ
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعبله، ييدؼ2016يونيو سنة  14الموافق 

 العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي. طنيةالمجنة العممية لقسـ مالية السوؽ وحساب المخاطرة بالمدرسة الو 
 لقسـ مالية السوؽ وحساب المخاطرة بالمدرسة الوطنية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية: 2المادة 

 العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
العميا لئلحصاء واالقتصاد  عالييف ومدير المدرسة الوطنيةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ال :3المادة 

التطبيقي،كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 
 العممي.

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  697ممحق بالقرار رقم 
 العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي الوطنية مدرسةلقسم مالية السوق وحساب المخاطرة بال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف عزوز محػمد 1
 رئيس القسـ زايد حيزية 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أيت مجبر توفيق 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غالـ الياـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أبو زياد موسى 5
 ستاذ محاضر قسـ "ب"أ بمجيبللي ىشاـ 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يـس العممـيحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجم، 2020 أكتوبر 06مؤرخ في  698رقم  قــرار

 بـــريكة -سي الحواس يـامعـز الجـلممرك
 

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

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لخاصة بتنظيمو وسيره.ي والقواعد االذي يحدد مياـ المركز الجامع
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
 2016مايو سنة  23الموافق  1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة.وا
 18بريكة المؤّرخ في  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي سي الحواس -

 .2020جواف 
 

 ُيـقـــــّرر
 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299- 05التنفيذي رقـ  مف المرسوـ 18تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،2005غشت سنة  16الموافق 
 بريكة.-المجمس العممي لممركز الجامعي سي الحواس

وفقا لمجدوؿ  بريكة،-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي سي الحواس :2لمادة ا
 الممحق بيذا القرار.

بريكة ، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي سي الحواس :3ادة الم
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 لباقي بن زيانأ.د عبد ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يـس العممـيحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمالذي ، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  698رقم قـرار ممحق بال
 بـــريكة  -ي الحواسس يـامعـز الجـلممرك

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي الشريف مييوبي 1
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف المتواصل والشيادات بف الشيخ عياش 2
 التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةمدير مساعد مكّمف بالّدراسات في ما بعد  عيساني عامر 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ بف النوي عبد الحميد 4
 مدير معيد اآلداب والمغات دوراري لخضر 5
 مدير معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية خمفي عبد الحميـ 6
 مدير معيد الحقوؽ والعمـو االقتصادية  بولحية شييرة 7
 رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات انع قاواوم 8
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية بمفردي جماؿ 9
 رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو االقتصادية بف سعيد عمر 10
 ممّثل أساتذة معيد اآلداب والمغات لعويجي عمار 11
 مّثل أساتذة معيد اآلداب والمغاتم ضيف هللا السعيد 12
 ممّثل أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية قنوف خميسة 13
 ممّثل أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية حمريش سامية 14
 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ و العمـو االقتصادية بف الشيخ نور الديف 15
 يد الحقوؽ والعمـو االقتصاديةممّثل أساتذة مع بوراوي ساعد 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف وحشي أمير 17
 أستاذ بجامعة بسكرة رحماني موسى 18
 1أستاذ بجامعة باتنة جبالي نور الديف 19
 مسؤوؿ المكتبة رحابي سمير 20

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي ألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2020 أكتوبر 06خ في مؤر  699رقم  قــرار

 بريكة-واالجتماعية بالمـركز الجـامعي سي الحواس لمعيد العموم اإلنسانية
 

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

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامع
 2013يناير سنة  30الموافق  1434يع األوؿ عاـ رب 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
 2016مايو سنة  23الموافق  1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة.وا
 ذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعيوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األسات -

 .2020جواف  18بريكة المؤّرخ في -سسي الحوا
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 ُيـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
بله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أع2005غشت سنة  16الموافق 

 بريكة.-المجمس العممي لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي سي الحواس
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي سي  :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. بريكة ،-الحواس
بريكة ، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي سي الحواس :3المادة 

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

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 تعميم العالي والبحث العمميوزير ال

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمجمس العممياألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  699ممحق بالقرار رقم 
 بريكة -واالجتماعية بالمـركز الجـامعي سي الحواس لمعيد العموم اإلنسانية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد جماؿ بمفردي 1
 مدير المعيد عبد الحميـ خمفي 2
 مدير مساعد مكمف بالدراسات في ما بعد التدرج والبحث العممي غنية فني 3
 مدير مساعد مكمف بالدراسات في التدرج صل مبرؾفي 4
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية سنينة دمحم 5
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية فاروؽ جياب 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" وردة يحياوي  7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سماح قداري  8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمقاسـ مرزوقي 9
 ضر قسـ "ب"أستاذ محا خميسي سعدي 10
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رزيقة عميمي 11
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نواري دبي 12
 مسؤوؿ المكتبة  عفاؼ حجوج 13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2020 أكتوبر 06مؤرخ في  700رقم  قــرار

 بريكة-بالمـركز الجـامعي سي الحواس معيد اآلداب والمغاتل
 

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

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 قواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذي يحدد مياـ المركز الجامعي وال
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العال

 2016مايو سنة  23الموافق  1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
  .والمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة

بالمجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي سي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2020جواف  18في بريكة المؤّرخ -الحواس

 ُيـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعبله2005غشت سنة  16الموافق 

 بريكة.-ركز الجامعي سي الحواسالمجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالم
-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي سي الحواس :2المادة 

 بريكة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ة، كل فيما يخصو، بريك-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي سي الحواس :3المادة 

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

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  700رقم  ممحق بالقرار

 بريكة-بالمـركز الجـامعي سي الحواس لمعيد اآلداب والمغات
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ممي لممعيدرئيس المجمس الع قاواو مانع 1
 مدير المعيد لخضر دوراري  2
 مدير مساعد مكمف بالدراسات في ما بعد التدرج والبحث العممي سمير بف عبد القوي  3
 مدير مساعد مكمف بالدراسات في التدرج خميل صبلح الديف 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي عمر بوحممة 5
 رئيس قسـ المغات األجنبية مراد بصباص 6
 أستاذ  كماؿ قادري  7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فاطمة الزىراء عطية 8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" راضية شيراؾ 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نبيمة عبد الحميد 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صبرينة بغدادي 11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الغني بف أحمد 12
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رضا بيرش 13
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ب زيادشعي 14
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سامية الياـ نوادري  15
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد المالؾ شروؼ 16
 مسؤوؿ المكتبة رقعي آمنة 17

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العمميألعضـاء سمية يحدد القائمة اال، 2020 أكتوبر 06مؤرخ في  701رقم  قــرار
 بريكة-لمعيد الحقوق والعموم االقتصادية بالمـركز الجـامعي سي الحواس

 

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

 والمتّمـ. ؿالمعدّ 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
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
 2016مايو سنة  23الموافق  1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة.وا
قتصادية بالمركز الجامعي العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ االوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس  -

 .2020جواف  18بريكة المؤّرخ في -سسي الحوا
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مية ألعضاء ىذا القرار إلى تحديد القائمة االس ، والمذكور أعبله، ييدؼ2005غشت سنة  16الموافق 

 بريكة.-المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ االقتصادية بالمركز الجامعي سي الحواس
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ االقتصادية بالمركز الجامعي سي  :2المادة 

 بريكة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الحواس
بريكة، كل فيما يخصو، -لمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي سي الحواسيكمف ا :3المادة 

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

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  701ممحق بالقرار رقم 

 بريكة-كز الجـامعي سي الحواسوالعموم االقتصادية بالمـر  لمعيد الحقوق 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد بف سعيد عمر 1
 مدير المعيد بولحية شييرة 2
 مدير مساعد المكمف بالبيداغوجيا تويس نبيل 3
 مدير مساعد مكمف بالبحث العممي عباسي سياـ 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  بوىنتالة ياسيف 5
 رئيس قسـ االقتصاد الربيععيساني  6
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" ونوغي نبيل 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف سعيد صبرينة 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عريف عبد الرزاؽ 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" برسولي فوزية 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غضباف ليمى 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوتبينة حدة 12
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مزةمرادسي ح 13
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دعاس عز الديف 14
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مرجاؿ عائشة 15
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سايب رامي 16
 أستاذ مساعد قسـ "ب" دبيح ىشاـ 17
 مدير مخبر بحث محمودي سماح 18
 مسؤوؿ المكتبة  رحابي توفيق 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  702رقم  قــرار

 1البميـدة-سعـد دحـمبلجامعة 
 

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

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 فيالمؤرخ  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  -

 .الي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
سبتمبر  15المؤّرخ في  1البميػدة-سعػد دحػمبمحضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة  وبناًء عمى -

2020. 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 تحديدييدؼ ىذا القرار إلى  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله،2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1البميػدة-لمجمس العممي لجامعة سعػد دحػمبالقائمة االسمية ألعضاء ا
، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا 1البميػدة -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة سعػد دحػمب :2المادة 

 القرار.
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، كل فيما يخصو، 1البميػدة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعػد دحػمب :3مادة ال
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممياد حـدّ ي، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  702محــق بالقـرار ممحق بالقرار رقم م

 1البميـدة-مبسعـد دحـلجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بزينة دمحم 1

نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  روداف دمحم 2
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل نائب مدير  شقناف بف عمر 3
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج 

 نائب مدير الجامعة مكّمف بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية سعدي ليمى 4
 تنمية واالستشراؼ والتوجيونائب مدير الجامعة مكّمف بال عبد الصمد مولود 5
 عميد كمية التكنولوجيا  عوابد عمي 6
 عميد كمية العمـو خميفي رشيد 7
 عميدة كمية عمـو الطبيعة والحياة شايشي وساـ 8
 عميد كمية الطب أوكيد دمحم السعيد 9
 مدير معيد الطيراف والدراسات الفضائية  بف خدة أمينة 10
 العمـو البيطريةمدير معيد   كبور جميمة 11
 والعمرافمدير معيد اليندسة المعمارية  حسيف دمحم ايت سعدي 12
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا   خميفة عبد هللا 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو بوستية نريماف 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة قيطارني جماؿ 15
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب د رابحبوحام 16
 رئيس المجمس العممي لمعيد الطيراف والدراسات الفضائية بوكراع صالح 17
 رئيسة المجمس العممي لمعيد العمـو البيطرية بربار عمي 18
 والعمرافرئيس المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية  شرقي سمية 19
 ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا  ممّثمة ا عيسات عبد القادر 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا   برادعي رفيق 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو  عابد بوعرفة حفيظة 22
 ـوممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العم بوجمعة رضواف 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة  مقاتمي سماعيف 24
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة دمحم سعيد رمضاف 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب بوخاتـ بف يحي 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب  بف شريف دمحم لميف 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد الطيراف والدراسات الفضائية الغة محند 28
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد الطيراف والدراسات الفضائية  ماحي أماؿ 29
 والعمرافذوي مصّف األستاذية عف معيد اليندسة المعمارية ممّثمة األساتذة  فوفا عائشةعبد الصمد  30
 والعمرافممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد اليندسة المعمارية  زواوي مصطفى 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد العمـو البيطرية رشيدقايدي  32
 ّف األستاذية عف معيد العمـو البيطرية ممّثل األساتذة ذوي مص  خميفي نجاة أمينة 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سعدي دمحم رضا 34
 عف األساتذة المساعديف ممّثل ممزي دمحم أيمف 35
 أستاذ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  بالي عبد الرحيـ 36
 األغواط -أستاذ بجامعة عمار ثميجي بوىيشة دمحم 37
 مسؤولة المكتبة المركزية نيسةبف تريدي أ 38

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020 أكتوبر 06مؤرخ في  703رقم  قــرار

 1البميـدة -بجامعة سعـد دحـمب عـموم الطبيعة والحياة لقسم بيوتكنولوجيا بكميـة
 

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

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
غشت سنة الموافق أّوؿ  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، 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  77-13رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
 عػموـ الطبيعة والحياة بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ بيوتكنولوجيا بكميػة -

 .2020سبتمبر  06ؤّرخ في الم 1يػدةالبم-سعػد دحػمب
 .2020سبتمبر  06المؤّرخ في  36رقـ  1يػدةالبم-سعػد دحػمب جامعةإرساؿ وبناًء عمى  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

سعػد  عػموـ الطبيعة والحياة بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيوتكنولوجيا بكميػة
 .1البميػدة-دحػمب

سعػد  ة والحياة بجامعةعػموـ الطبيع تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيوتكنولوجيا بكميػة :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة-دحػمب
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، كل فيما يخصو، 1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعػد دحػمب :03المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 أكتوبر 06 فيبالجزائر حرر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2020أكتوبر  06المؤرخ في  703ممحــق بالقرار رقم 
 1البميـدة-عـموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحـمب لقسم البيوتكنولوجيا بكميـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجنة العممية لمقسـ ةرئيس نبيح حاج صدوؽ ضاوية 1
 رئيس القسـ زواوي أحمد 2
 أستاذ  بف ريمة عتيقة 3
 أستاذ  فاطمة الزىراء جازوليميـ ع 4
 أستاذ شاوية شريفة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مومف مزقو سعيدة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف قرطبي ىند 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بابا عيسى كريمة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  704رقم  قــرار

 المديــة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحـي فـارس العموم التجارية بكمية
 

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

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 العالي والبحث العممي. ير التعميـالذي يحدد صبلحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017جواف  15المؤّرخ في  603وبموجب القرار رقـ  -

 ة وعمـو التسيير بجامعة المديػػة.العمـو االقتصادية والعمـو التجاري العمـو التجارية بكمية
العموـ االقتصادية والعمـو  ة العممية لقسـ العموـ التجارية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجن -

 .2020جواف  22لمديػػة المؤّرخ في ا -التجارية وعمـو التسيير بجامعة يحػي فػارس
 

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

العموـ االقتصادية والعموـ التجارية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية
 المديػػة.-وعمـو التسيير بجامعة يحػي فػارس

العموـ االقتصادية والعمـو  سمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكميةتحدد القائمة اال :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التجارية وعمـو التسيير بجامعة يحػي فػارس

 ا يخصو، بتطبيقالمديػػة، كل فيم-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحػي فػارس :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  704ممحــق بالقـرار رقم 
 المديــة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحـي فـارس بكمية لقسم العموم التجارية

 الصفـة لمقـباالسم وا الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سعداوي موسى 1
 رئيس القسـ عثماف اسكندر 2
 أستاذ عمي فبلؽ 3
 أستاذ  ابراىيـ عطاري  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم خميل 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عائشة موزاوي  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم طمحة 7
 قسـ "أ" أستاذ مساعد دمحم األميف زاىي 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عبد العزيز بوخرص 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  705رقم  قــرار

 المديــة-موم التسيير بجامعة يحـي فـارسالعموم االقتصادية والعموم التجارية وع عموم التسيير بكمية
 

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

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
 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  1430ـر عاـ مح 7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتّمـ. المعّدؿ إنشاء جامعة المدية،



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   57

 

 

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

ـ الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقس 2017جواف  15المؤّرخ في  604وبموجب القرار رقـ  -
 ة وعمـو التسيير بجامعة المديػػة.العمـو االقتصادية والعمـو التجاري عمـو التسيير بكمية

العموـ االقتصادية والعمـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية -
 .2020جواف  22لمديػػة المؤّرخ في ا -التجارية وعمـو التسيير بجامعة يحػي فػارس

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ االقتصادية والعموـ التجارية  لقسـ عموـ التسيير بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 
 المديػػة.-وعمـو التسيير بجامعة يحػي فػارس

العمـو االقتصادية والعموـ التجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.المديػػة،  -وعمـو التسيير بجامعة يحػي فػارس

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

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 عالي والبحث العمميوزير التعميم ال

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العممية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  705ممحــق بالقـرار  رقم 

 المديــة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحـي فـارس لقسم عموم التسيير بكمية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ موراد تيتاف 1
 رئيس القسـ بوجطو حكيـ 2
 أستاذ حسيف يرقي 3
 "أستاذ محاضر قسـ "أ سمير بف عمور 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عاشور يوسفي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نذير بوسيوة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم زرواطي 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عموم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  706رقم  قــرار
 المديــة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحـي فـارس مالية ومحاسبة بكمية

 

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

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

 ا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمي 2003
والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
العموـ االقتصادية  تذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ مالية ومحاسبة بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األسا -

 .2020جواف  22لمديػػة المؤّرخ في ا-والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة يحػي فػارس
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ االقتصادية والعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ مالية ومحاسبة بكمية
 المديػػة.-التجارية وعمـو التسيير بجامعة يحػي فػارس

العموـ االقتصادية والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ مالية ومحاسبة بكمية :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التجارية وعمـو التسيير بجامعة يحػي فػارس

 المديػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-رسيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحػي فػا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  706رقـم ممحــق بالقـرار 
 المديــة -العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحـي فـارس بكمية عموم مالية ومحاسبة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حكيـ شبوطي 1
 رئيس القسـ لميف عموطي 2
 أستاذ سميماف بوفاسة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم بف عيشوش 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" كريـ يرقي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أحمد شمس الديف بوعرار 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم بميادي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعمرة جودي 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  707رقـم رقم  قــرار

 المديــة-بجامعة يحـي فـارس لكمية العمـــوم
 

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

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

 ا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمي 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430ـر عاـ مح 7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 2018أوت  06المؤرخ في  698وبموجب القرار رقـ  -

 المديػػة.-ػـو بجامعة يحػي فػارسالعمػػ
مديػػة المؤّرخ في ال -ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمػػػوـ بجامعة يحػي فػارسوبناًء عم -

 .2020جواف  30
 ُيـقـــــّرر 

 

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

 المديػػة. -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػػـو بجامعة يحػي فػارس
دوؿ المديػػة، وفقا لمج-العمػػػوـ بجامعة يحػي فػارس تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
المديػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يحػي فػارس يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 

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

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 لبحث العمميوزير التعميم العالي وا

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ي الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمم 2020أكتوبر  06المؤرخ في  707رقم  رارــق بالقـــممح
 المديــة-لكمية العمـــوم بجامعة يحـي فـارس

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة أومونة مصطفى 1
 عميد الكمية حديدي نور الديف 2
 والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات  شاوش عبد الرزاؽ 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية عتصامنية جماؿ 4
 رئيس قسـ عمـو المادة مختيش عبد الحميـ  5
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة باشف دمحم 6
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي طوماش كماؿ 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة ونيةلفناوى ص 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة معاشو حميدة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي العيساوى ضيف هللا 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة كواديؾ سماعيف 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة يوسفميدي  12
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة نابي فييمة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي عبلش بوعبلـ 14
 األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي ممّثل األساتذة ذوي مصفّ  حساني جماؿ 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف طوباؿ الباىى 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عمجي أماؿ 17
 مسؤوؿ المكتبة مقاتمى لبنى 18
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  708رقم  قــرار
 المديــة-بجامعة يحـي فـارس العمــوم لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية
 

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

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

 ؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ  2003
والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7في  المؤرخ 11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي بكمية العمػػوـ بجامعة نتخاب ممّثمي األساتذة وبناًء عمى محضر ا -

 .2020جواف  29المديػػة المؤّرخ في -يحػي فػارس
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 ُيـقـــــّرر
 

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

العمػػوـ بجامعة يحػي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي بكمية
 المديػػة.-فػارس

يحػي  العمػػوـ بجامعة ياضيات واإلعبلـ اآللي بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الر  :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-فػارس

 المديػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحػي فػارس :3المادة 
 الي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ الع

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  708رقـم ممحــق بالقـرار 
 المديــة-العمــوم بجامعة يحـي فـارس لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ العيساوي ضيف هللا 1
 رئيس القسـ طوماش كماؿ 2
 أستاذ بلـعبلش بوع 3
 أستاذ محاضر قسـ "ا"،  يخمف الشوؼ نور الديف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حساني جماؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رحيـ مسعود 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بيبي حمزة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لمداني رشيد 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" مقداش نور الديف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  709رقم  قــرار

 المديــة-بجامعة يحـي فـارس العمــوم لقسم عموم الطبيعة والحياة 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  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. نظيمياالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة المدية،
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.ذي يحدد صبلحيات وز ال

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017أكتوبر  03المؤرخ في  925وبموجب القرار رقـ  -
 المديػػة.-العمػػػـو بجامعة يحػي فػارس عمـو الطبيعة والحياة بكمية

العمػػوـ بجامعة يحػي  المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة ب -
 .2020جواف  23المؤّرخ في  المديػػة -فػارس

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لمعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، ا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -العمػػـو بجامعة يحػي فػارس القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية
 المديػػة.

يحػي  ػػوـ بجامعةالعم تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-فػارس

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

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي ي، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  709 رقـمممحــق بالقـرار 
 المديــة-العمــوم بجامعة يحـي فـارس لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ معاشو حميدة  1
 رئيس القسـ باشف دمحم الصادؽ 2
 أستاذة أومونة مصطفى 3
 ة محاضرة قسـ "ب"أستاذ بف عاشور كاريف 4
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عيناس محفوظ 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" غناـ كماؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حسيني أمينة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كيردي ببلؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" زغموؿ نسريف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  710رقم  قــرار
 المديــة-بجامعة يحـي فـارس العمــوم لقسم عموم المادة بكمية

 

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

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

 وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا 2003
والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09فيذي رقـ وبمقتضى المرسـو التن -

 المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم
 -العمػػوـ بجامعة يحػي فػارس وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية -

 .2020جواف  21المديػػة المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 المديػػة.-العمػػوـ بجامعة يحػي فػارس القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو المادة بكمية
المديػػة، -العمػػوـ بجامعة يحػي فػارس لمادة بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ ا :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 المديػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحػي فػارس :3المادة 

 ي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم
 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020توبر أك 06المؤرخ في  710رقـم  ممحــق بالقـرار 

 المديــة-العمــوم بجامعة يحـي فـارس لقسم عموم المادة بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لفناوي صونية 1
 رئيس القسـ مختيش عبد الحميـ 2
 أستاذ كواديؾ سماعيف 3
 تاذ محاضر قسـ "أ"أس ميدي يوسف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ربوح سامية 5
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوشاشية كريـ 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" حوحو أسامة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" راجعي ميسـو 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمجي أماؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  711رقم  ــرارق

 المديــة-بجامعة يحـي فـارس لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23فق الموا 1441المؤّرخ في أّوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿ، المعدّ 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  1430ـر عاـ مح 7المؤرخ في  11-09التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو  -

 المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء جامعة المدية،
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 2014ماي  22المؤّرخ في  380وبموجب القرار رقـ  -

 نية واالجتماعية بجامعة المديػػة.العمـو اإلنسا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  يحػي  -

 .2020جواف  23المديػػة المؤّرخ في  -ػارسف
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحػي تحديد القا
 المديػػة. -فػارس

 -العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحػي فػارس تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المديػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يحػي فػارس كمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   65

 

 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  711رقم  رارــق بالقـــممح
 المديــة -بجامعة يحـي فـارس ةلكمية العموم اإلنسانية واالجتماعي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية منادلي دمحم 1
 عميد الكمية ىيصاـ موسى 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بضياؼ عادؿ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية زاري عبد الصمد توفيقم 4
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية جاب هللا يوسف 5
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية حمصي لطيفة 6
 رئيس قسـ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ حراث سمير 7
 العمـو االجتماعية رئيس المجنة العممية لقسـ بف قطاؼ دمحم 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بوطيبي دمحم 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ معياش ايدير 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية عمور دمحم 11
 تاذية عف قسـ العمـو اإلنسانيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األس طرشوف نادية 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية  بف الشيخ حكيـ 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ  فزاني ابراىيـ سعد الشاكر 14
 ـ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قس بوسيالة زىير 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مرصالي حورية 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف معيزي ندير 17
 مدير مخبر بحث الغالي غربي 18
 مدير مخبر بحث ولد محي الديف نبيل 19
 مسؤوؿ المكتبة بف حميدة عبد الباقي 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  712رقم  قــرار
 المديــة-بجامعة يحـي فـارس العموم اإلنسانية واالجتماعية لقسم العموم االجتماعية بكمية

 

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

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

 يميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2014ماي  22المؤّرخ في  382وبموجب القرار رقـ  -
 لمديػػة.العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ا العمـو االجتماعية بكمية

العموـ اإلنسانية  ساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األ -
 .2020جواف  20لمديػػة المؤّرخ في ا-واالجتماعية بجامعة يحػي فػارس

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية
 .المديػػة-بجامعة يحػي فػارس

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  مية لقسـ العموـ االجتماعية بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة يحػي فػارس

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

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  712رقـم ممحــق بالقـرار 
 المديــة -العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحـي فـارس بكمية لقسم العموم االجتماعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم بف قطاؼ 1
 رئيس القسـ يوسف جاب هللا 2
 أستاذ  دمحم منادلي 3
 أستاذ  سمير بف لكحل 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم عمور 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعد بوترعة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زموري سنوسي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حورية مرصالي 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عمر زاوي  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  713رقم  قــرار
 المديــة-بجامعة يحـي فـارس العموم اإلنسانية واالجتماعية قسم العموم اإلنسانية بكميةل

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 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

والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء جامعة المدية،

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

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017جواف   15المؤّرخ في  607وبموجب القرار رقـ  -
 نية واالجتماعية بجامعة المديػػة.العمـو اإلنسا العمـو اإلنسانية بكمية

العموـ اإلنسانية  مى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بكميةوبناًء ع -
 .2020جواف  21لمديػػة المؤّرخ في ا -واالجتماعية بجامعة يحػي فػارس

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية
 المديػػة-بجامعة يحػي فػارس

العموـ اإلنسانية واالجتماعية  مية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكميةتحدد القائمة االس :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة يحػي فػارس

 المديػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحػي فػارس :3المادة 
 لقرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا ا

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  713 رقـمممحــق بالقـرار 
 المديــة -العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحـي فـارس بكمية لقسم العموم اإلنسانية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 جنة العممية لمقسـرئيس الم بوطيبي دمحم 1
 رئيس القسـ حمصي لطيفة 2
 أستاذ غربي الغالي 3
 أستاذ  توفيق مزاري عبد الصمد 4
 أستاذ  ىيصاـ موسى 5
 أستاذ  طرشوف نادية 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمخوص الدراجي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حاج كولة عبد العزيز 8
 "بأستاذ مساعد قسـ " سالمي مختار 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  714رقم   قــرار
 المديــة-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحـي فـارس بكمية لقسم عموم اإلعالم واالتصال

 

 ي والبحث العممي،إن وزير التعميم العال
 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  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.ي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430ـر عاـ مح 7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017جواف   15المؤّرخ في  606وبموجب القرار رقـ  -

 امعة المديػػة.نية واالجتماعية بجالعمـو اإلنسا عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ بكمية
العموـ اإلنسانية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ بكمية -

 .2020جواف  21لمديػػة المؤّرخ في ا-واالجتماعية بجامعة يحػي فػارس
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ اإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ بكمية
 يػػةالمد-واالجتماعية بجامعة يحػي فػارس

العموـ اإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ بكمية :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-واالجتماعية بجامعة يحػي فػارس

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

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  714رقـم بالقـرار  ممحق
 المديــة-العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة يحـي فـارس بكمية لقسم عموم اإلعالم واالتصال

 الصفـة والمقـباالسم  الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ معياش إدير 1
 رئيس القسـ حراث سمير 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" راشدي وردية 3
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" بساـ أحمد شريف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوىدة خير الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" العيدي موسى 6
 ـ "أ"أستاذ مساعد قس بوغرارة حكيـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كيموش مختار 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحـدّ ، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  715 رقـم قــرار

 المديــة-يحـي فــارسة ـلجامع
 

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

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

 ظيميا وسيرىا،  المعّدؿ والمتّمـ.ـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنيحّدد ميا الذي 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430اـ محـر ع 7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ـ ربيع األوؿ عا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المجمس العممي  الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2017أكتوبر  03المؤّرخ في  928وبموجب القرار رقـ  -

 لجامعة المديػػة.
 16ؤّرخ في المديػػػػػػػة المػػػػػػػػ -جامعة يحػػػػي فػػػػػػػػارسوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمػػس العممي ل -

 .2020جويمية 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 المديػػة.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة يحػي فػارس
المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة يحػي فػارس :2المادة 

 القرار.
المديػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق -ف ومدير جامعة يحػي فػارسيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العاليي :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 أكتوبر 06 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، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  715 رقـمممحق بالقرار 
 المديــة-يحـي فـارسلجامعة  

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 امعة، رئيس المجمس العممي لمجامعةمدير الج حميدي يوسف 1

والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  كواديؾ سماعيف 2
 والتكويف العالي في التدرج

لبحث العممي بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي واكّمف م مدير الجامعةنائب  حنيني صالح 3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعةنائب  بوقنداقجي عثماف 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  قاسطي الطيب 5
 عميد كمية التكنولوجيا مراد باشف 6
 عميد كمية العمـو نور الديف حديدي 7
 عميد كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير  أحمد غريبي 8
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية شندارلي توفيق 9
 عميد كمية اآلداب والمغات  ناجي شنوؼ 10
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  موسى ىيصاـ 11
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا تممساني عبد الحميـ 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو أمونة مصطفى 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير  خميل عبد القادر 14
 ـ السياسيةرئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمو  غربي أسامة 15
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات زوقاي دمحم 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية منادلي دمحم 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا شيبة يونس 18
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  2018فيفري  12المؤرخ في  129قم يعّدل القرار ر ، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  716رقم  قــرار
 أصول الدين المحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكتاب والسنة بكمية

 قسنطينة-بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عاـ  52المؤرخ في  125-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24خ فيالمؤر  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 عالي والبحث العممي.الالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018فيفري  12المؤّرخ في  129وبموجب القرار رقـ  -

 جامعة العمـو اإلسبلمية بقسنطينة.أصوؿ الديف ب الكتاب والسنة لكمية
أصوؿ الديف بجامعة األمير  سنة بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكتاب وال -

 .2019نوفمبر  26نطينة المؤّرخ في قس-عبد القادر لمعمـو اإلسبلمية
 

 ُيـقـــــّرر
أصوؿ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكتاب والسنة بكمية المادة األولى:

 قسنطينة.-ـو اإلسبلميةالديف بجامعة األمير عبد القادر لمعم
أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكتاب والسنة بكمية :2المادة 

 قسنطينة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -القادر لمعمـو اإلسبلمية
قسنطينة،  -جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلميةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. كل فيما يخصو، بتطبيق
 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المحدد القائمة 2018فيفري  12المؤرخ في  129الذي يعّدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  716 رقـمممحــق بالقـرار 

 قسنطينة-أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية ب والسنة بكميةاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الكتا 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ فتيحة دمحم بوشعالة 1
 رئيس القسـ سامي بف شعبلؿ 2
 أستاذ نصر سميماف 3
 أستاذ حميد قوفي 4
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 أستاذ حساف موىوبي 5
 تاذ محاضر قسـ "أ"أس رضواف لخشيف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد العزيز شمي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" آسيا عمور 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018فيفري  26المؤرخ في  187يعّدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  717 رقـم قــرار

 قــالمة -1945ماي  08 سمية ألعضاء المجمس العممي لجامعةقائمة االلمد 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
 2001سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثاني  30المؤرخ في  273-01فيذي رقـ وبمقتضى المرسـو التن -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
عضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية أل ي، الذ2018فيفري  26المؤرخ في  187وبموجب القرار رقـ  -

 قػػالمة. -1945ماي  08لجامعة 
 15 قػػالمة المؤّرخ في -1945ماي  08وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة  -

 ،2017أكتوبر 
 ُيـقـــــّرر

 

 -1945ماي  08 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة المادة األولى:
 قػػالمة.

قػػالمة، وفقا لمجدوؿ الممحق  -1945ماي  08تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  :2المادة 
 بيذا القرار.

قػػالمة، كل فيما يخصو،  -1945ماي  08يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار بتطبيق

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018فيفري  26المؤرخ في  187الذي يعّدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  717 رقـمممحــق بالقـرار 
 قــالمة -1945ماي  08 قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعةلمد حدّ الم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مس العممي لمجامعةمدير الجامعة، رئيس المج العقوف صالح 1
والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  ؿبالتكويف العالي في الطور األو  ةكّمفم مدير الجامعة ةنائب بف صويمح عفاؼ آسيا 2

  والتكويف العالي في التدرج
العممي بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث كّمف م مدير الجامعةنائب  بورجيبة طارؽ  3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةكّمف م مدير الجامعةنائب  حمدي رشيد  4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  لعفيفي ياسيف 5
 لي وعمـو المادةعميد كمية الرياضيات واإلعبلـ اآل مدور عثماف 6
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا قنفود دمحم 7
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  قاشي سميماف 8
 عميد كمية اآلداب والمغات بوميرة عبد العزيز 9
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير نعموف وىاب 10
 واالجتماعية ةيد كمية العمـو اإلنسانيعم قاسمي يوسف 11
 عميدة كمية الحقوؽ والعمـو السياسية وداد غزالني 12
 رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي وعمـو المادة حدادي سميـ 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا يمس دمحم عثماف 14
 مس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف رئيس المج سويكي ليندة  15
 واالجتماعية ةرئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنساني بورغدة رمضاف 16
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية منصر جماؿ 17
 ية وعمـو التسييررئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجار  بوعزيز ناصر 18
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات طولقي الدي 19
 الرياضيات واإلعبلـ اآللي وعمـو المادة ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية مرداس رشيد 20
 المادةالرياضيات واإلعبلـ اآللي وعمـو  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية بدراوي صالح 21
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا معاوي عمار 23
 كوف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض وال نوار الطاىر 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  غريب لسعد 25
 واالجتماعية ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنساني مراجي رابح 26
 واالجتماعية ةانيممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنس قدادرة شايب 27
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  718رقم  قــرار
 المديــة-بجامعة يحـي فـارس اآلداب والمغات لقسم المغات األجنبية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو  23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ذي القعدةخ في المؤرّ  163-20اسي رقـ الرئبمقتضى المرسوـ  -

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.اصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخ 2003
والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء جامعة المدية،
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017جواف  15المؤّرخ في  611وبموجب القرار رقـ  -

 اآلداب والمغات بجامعة المديػػة. المغات األجنبية بكمية
اآلداب والمغات بجامعة  بالمجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2020مارس  04لمديػػة المؤّرخ في ا-يحػي فػارس
 ُيـقـــــّرر 

 

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

اآلداب والمغات بجامعة يحػي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بكمية
 .المديػػة-فػارس

المغات بجامعة يحػي اآلداب و  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بكمية :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-فػارس

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

 2020 أكتوبر 06 فير حرر بالجزائ
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  718رقـم ممحــق بالقـرار 
 المديــة-بجامعة يحـي فـارس اآلداب والمغات لقسم المغات األجنبية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ رسوؿ عبد القادر 1
 رئيس القسـ عمي شافية 2
 أستاذ  كديؾ جماؿ 3
 سـ "أ"أستاذ محاضر ق بوعتو بشير 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نعماوي عبد هللا 5
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بمعدة فتيحة 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  719رقم  قــرار

 المديــة-بجامعة يحـي فـارس اآلداب والمغات لقسم المغة واألدب العربي بكمية
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف 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  1430ـر عاـ مح 7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمعّدؿ والمتّمـ.ا إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ية لقسـ الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم 2017جواف  15المؤّرخ في  610وبموجب القرار رقـ  -

 ت بجامعة المديػػة.اآلداب والمغا المغة واألدب العربي بكمية
اآلداب والمغات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية -

 .2020مارس  04لمديػػة المؤّرخ في ا -بجامعة يحػي فػارس
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

امعة يحػي اآلداب والمغات بج القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية
 .المديػػة-فػارس

اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-يحػي فػارس
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 المديػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-فػارسيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحػي  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  719 رقـم ممحق بالقرار
 المديــة -اآلداب والمغات بجامعة يحـي فـارس لقسم المغة واألدب العربي بكمية

 فـةالص االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بخوش كماؿ 1
 رئيس القسـ ىاشمي دمحم 2
 أستاذ  خميفاتي دمحم 3
 أستاذ  بولمعالي النذير 4
 أستاذ  خشاب صادؽ 5
 أستاذ  زوقاي دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كوشناف دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فجر أحمد 8
 "أستاذ مساعد قسـ "ب زاوي دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  720رقم  قــرار

 المديــة-ي فـارسبجامعة يحـ لكمية اآلداب والمغات
 

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

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.بت الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430ـر عاـ مح 7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء جامعة المدية،
 2013 ةيناير سن 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 2017جواف  15المؤّرخ في  612وبموجب القرار رقـ  -

 والمغات بجامعة المديػػة. اآلداب
لمديػػة ا -اب والمغات بجامعة يحػي فػارساألساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلدوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -

 .2020جواف  22المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسوـ 44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
القرار إلى  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 المديػػة. -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة يحػي فػارس
المديػػة، وفقا -اآلداب والمغات بجامعة يحػي فػارس تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المديػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يحػي فػارس دير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةيكمف الم :3المادة 

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

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  720رقم  رارــق بالقـــممح

 مديــةال-لكمية اآلداب والمغات بجامعة يحـي فـارس
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي زوقاي دمحم 1
 عميد الكمية شنوؼ ناجي 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة خشاب صادؽ 3
 يد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةنائب العم لخضر الزيف ىاجر 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي  ىاشمي دمحم 5
 رئيس قسـ المغات األجنبية عمي شافية 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي ىاشمي دمحم 8
 يةرئيس المجنة العممية لقسـ المغات األجنب رسوؿ عبد القادر 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي دوالي بمخير 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغات األجنبية شادلي جويدة 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغات األجنبية بوعتو بشير 12
 ساتذة المساعديفممّثل عف األ نعماوي عبد هللا 13
 مدير مخبر بحث حميدي بف يوسف 14
 مدير مخبر بحث بولمعالي النذير 15
 مدير مخبر بحث كديؾ جماؿ 16
 مسؤولة المكتبة حواسيف لويزة 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحدد القائم، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  721رقم  قــرار
 المديــة-بجامعة يحـي فـارس لكمية الحقوق والعموم السياسية

 

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

 معّدؿ والمتّمـ.ال والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430ـر عاـ مح 7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء جامعة المدية،

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

 -العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة يحػي فػارس وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس -
 .2020جواف  30لمديػػة المؤّرخ في ا

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

ـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمتمّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة يحػي فػارس

 المديػػة. 
 -يحػي فػارس الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.المديػػة، وفق
المديػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يحػي فػارس يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 

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

 ي والبحث العمميوزير التعميم العال
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لعمميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ا، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  721رقم  رارــق بالقـــممح

 المديــة-بجامعة يحـي فـارس لكمية الحقوق والعموم السياسية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  غربي أسامة 1
 عميد الكمية شندارلي توفيق 2
 سائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والم أورواف ىاروف  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية لعروسي حميـ 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  غياطو الطاىر 5
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  عمياتي دمحم 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  عمري عبد القادر 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ؿ جماؿرحا 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دمحم فوزي صالح 9
 مدير مخبر بحث عمروش الحسيف 10
 مسؤولة المكتبة شميشـ وفاء 11

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 االسمية ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  722رقم  قــرار
 المديــة-الحقوق والعموم السياسية بجامعة يحـي فـارس بكمية لقسـم الحقـوق 

 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ ء الحكومة،والمتضّمف تعييف أعضا
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  1430ـر عاـ مح 7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  ساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األ -

 .2020جواف  30لمديػػة المؤّرخ في ا -يحػي فػارس
 ُيـقـــــّرر

 

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

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة يحػي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية
 .المديػػة-فػارس

عمـو السياسية بجامعة يحػي الحقوؽ وال تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -فػارس

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

 2020 أكتوبر 06 فيبالجزائر  حرر
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  722 رقـمممحــق بالقـرار 
 المديــة-الحقوق والعموم السياسية بجامعة يحـي فـارس لقسـم الحقـوق بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عمياتي دمحم 1
 رئيس القسـ غياطو الطاىر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعريط لميف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوصوار ميسوـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دبيح زىيرة 5
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" سبتي عبد القادر 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" تومي يحي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم فوزي صالح 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رحاؿ جماؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  723رقم  قــرار

 المديــة-بجامعة يحـي فـارس لكمية التكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23فق الموا 1441المؤّرخ في أّوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ 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  1430ـر عاـ مح 7المؤرخ في  11-09التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 جامعة المدية، المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء
 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبح
لمديػػة ا -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة يحػي فػارس -

 .2020جواف  28المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

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

 المديػػة.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة يحػي فػارس
المديػػة، وفقا -ارستحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة يحػي فػ :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المديػػة، كل فيما يخصو،بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحػي فػارس :3المادة 

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

 ير التعميم العالي والبحث العمميوز 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ألعضاء المجمس العممي الذي يحدد القائمة االسمية، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  723رقم  رارــق بالقـــممح

 المديــة-لكمية التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 اليندسة الكيربائية رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عبد الحميـ تممساني 1
 عميد الكمية مراد باشف 2
 كّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد م مولود قمانة 3
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 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية منير زيراري  5
 رئيس قسـ اليندسة المدنية جميمة بوقمقاؿ 6
 ةرئيس قسـ اليندسة الكيربائي عبد الرزاؽ قاسمي 7
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق والبيئة سمير فرحات 8
 رئيس قسـ الجذع المشترؾ في التكنولوجيا زكريا تريكي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية فريد دبيب 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية منير بوىدة 11
 ندسة الطرائق والبيئةرئيس المجنة العممية لقسـ ى حكيمة شريفي 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ في التكنولوجيا طير دمحم 13
  رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية قريشي عبد القادر 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية دمحم عنوف  15
 ذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكيةممّثل األسات يونس شيبة 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية عثماف بوقنداقجي 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية دمحم بف تشيكو 18
 سـ الجذع المشترؾ في التكنولوجياممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ق سبلـ أبو درة 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ في التكنولوجيا صالح حنيني 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية نور الديف حنيني 21
 سـ ىندسة الطرائق والبيئةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ق ناجي موالي مصطفى 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق والبيئة معمر لعيدي 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دمحم أميف بعيميش 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قمو أماؿ 25
 مدير مخبر بحث دمحم ولد زميرلي 26
 دير مخبر بحثم عبد هللا عبد هللا الحاج 27
 مدير مخبر بحث بوعزيز دمحم نجيب 28
 مدير مخبر بحث دمحم نجيوي  29
 مدير مخبر بحث نذير كباش 30
 مدير مخبر بحث حناشي زيتوني 31
 مسؤوؿ المكتبة كباش الطاىر 32
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020كتوبر أ 06مؤرخ في  724رقم  قــرار
 المديــة-التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس لقسم الجذع المشترك في التكنولوجيا بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ونيو سنة ي   23الموافق  1441المؤّرخ في أّوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 2020
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -
 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة المدية،

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

التكنولوجيا  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ في التكنولوجيا بكمية -
 .2020جواف  21المديػػة المؤّرخ في  -بجامعة يحػي فػارس

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

التكنولوجيا بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ في التكنولوجيا بكمية
 المديػػة.-يحػي فػارس

التكنولوجيا  مية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ في التكنولوجيا بكميةتحدد القائمة االس :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة يحػي فػارس

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

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  724رقـم ممحــق بالقـرار 
 المديــة -التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس بكمية لقسم الجذع المشترك في التكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـرئيس المجنة العممية لم دمحم طير 1
 رئيس القسـ تريكي زكرياء 2
 أستاذ حنيني صالح 3
 أستاذ أبو ذرة سبلـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" باشف مراد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مولود قمانة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم زميـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم بوزفراف 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  725رقم  قــرار
 المديــة-بكمية التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس لقسم اليندسة الميكانيكية

 

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

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

 والمتّمـ.رىا، المعّدؿ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسي 2003
والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة المدية، المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .زير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات و 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة  -

 .2020جواف  21لمديػػة المؤّرخ في ا -يحػي فػارس
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة يحػي 
 المديػػة.-فػارس

دد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة يحػي تح :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-فػارس

المديػػة، كل فيما يخصو،بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةيحػي فػارس :3المادة 
 قرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا ال

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  725رقـم ممحــق بالقـرار 
 المديــة -بكمية التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس لقسم اليندسة الميكانيكية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة لمقسـرئيس المجنة العممي قريشي عبد القادر 1
 رئيس القسـ منير زيراري  2
 أستاذ عبد هللا الحاج عبد هللا 3
 أستاذ دمحم عنوف  4
 أستاذ بوعزيز دمحم نجيب 5
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" قزراف دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عمورة نصر الديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حبيرش دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جغجوغ دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  726رقم  قــرار

 المديــة-التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس لقسم اليندسـة المدنـية بكمية
 

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

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.القواعد الخاصة بتالذي يحّدد مياـ الجامعة و  2003
والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
التكنولوجيا بجامعة يحػي  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية -

 .2020جواف  21لمديػػة المؤّرخ في ا -فػارس
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 -حػي فػارسالتكنولوجيا بجامعة ي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية
 المديػػة.

التكنولوجيا بجامعة يحػي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-فػارس

 ػة، كل فيما يخصو، بتطبيقالمديػ-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحػي فػارس :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أكتوبر 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، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  726رقـم ممحــق بالقـرار 
 المديــة -التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس بكمية لقسم اليندسـة المدنـية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ يددبيب فر  1
 رئيس القسـ بوقمقاؿ جميمة 2
 أستاذ بوقنداقجي عثماف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف تشيكو دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب مسعد عمي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" توزوت دمحم أميف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قندوز دمحم 7
 "أ" أستاذة مساعدة قسـ ببليفي حبيبة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" قمو آماؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  727رقم  قــرار

 المديــة-التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس لقسم اليندسـة الكيـربـائية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

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

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

المتضمف و  2009يناير سنة  4الموافق  1430ـر عاـ مح 7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة المدية،

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

التكنولوجيا بجامعة يحػي  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية -
 .2020جواف  21ي المديػػة المؤّرخ ف -فػارس

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -التكنولوجيا بجامعة يحػي فػارس ة لقسـ اليندسة الكيربائية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي

 المديػػة.
التكنولوجيا بجامعة يحػي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية :2المادة 

 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-فػارس
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 المديػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يحػي فػارسلمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكمف المدير العاـ  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  727رقـم ممحــق بالقـرار 
 المديــة-ة يحـي فـارسالتكنولوجيا بجامع بكمية لقسم اليندسـة الكيـربـائية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ منير بوىدة 1
 رئيس القسـ قاسمي عبد الرزاؽ 2
 أستاذ عبد الحميـ تممساني 3
 أستاذ  دمحم ولد زميرلي 4
 أستاذ  كريـ سبع 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نور الديف حنيني 6
 ذ محاضر قسـ "ب"أستا عبد القادر مرسمي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سيد أحمد العشناني 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أحمد فراي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  728رقم  قــرار

 المديــة-التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس البـيئة بكميةلقسم ىندسة الطرائـق و 
 

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

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. المدية، إنشاء جامعة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
التكنولوجيا بجامعة  بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق والبيئة  -

 .2020جواف  03المديػػة المؤّرخ في  -يحػي فػارس
 ُيـقـــــّرر

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذ2003غشت سنة  23الموافق  1424
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التكنولوجيا بجامعة يحػي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق والبيئة بكمية
 المديػػة.-فػارس

التكنولوجيا بجامعة يحػي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق والبيئة بكمية :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.المديػػة، -فػارس

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

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 عالي والبحث العمميوزير التعميم ال

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة، ا2020أكتوبر  06المؤرخ في  728رقـم ممحــق بالقـرار 
 المديــة-التكنولوجيا بجامعة يحـي فـارس بكمية لقسم ىندسة الطرائـق والبـيئة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شريفي حكيمة 1
 رئيس القسـ فرحات سميرة 2
 أستاذ أبو السعود محمود 3
 أستاذ قريعة دمحم 4
 أستاذ  موالي مصطفى ناجي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يدي معمرالع 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سديري مريـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رحماني أحمد شريف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لطرش ىشاـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مية ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة االس، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  729رقـم  قــرار

 المديــة-لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحـي فـارس
 

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

 .والمتّمـ ؿعضاء الحكومة، المعدّ والمتضّمف تعييف أ 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق  1430ـ محـر عا 7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة المدية،
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 2017جواف  15في المؤّرخ  605وبموجب القرار رقـ  -

 .العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة المديػػة
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو  -
 .2020جواف  24المديػػة المؤّرخ في -فػارس التسيير بجامعة يحػي

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
مة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير تحديد القائ

 المديػػة. -بجامعة يحػي فػارس
العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.المديػػة، وفقا -بجامعة يحػي فػارس
المديػػة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يحػي فػارس يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 

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

 والبحث العمميوزير التعميم العالي 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس الع 2020أكتوبر  06المؤرخ في  729رقم   رارــق بالقـــممح

 المديــة -لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحـي فـارس
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية  خميل عبد القادر 1
 عميد الكمية أحمد غريبي 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوشنافةالصادؽ  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية عمي سماي 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية عماد غزازي  5
 رئيس قسـ العمـو التجارية عثماف إسكندر 6
 يررئيس قسـ عمـو التسي حكيـ بوجطو 7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة عموطي لميف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية كماؿ عامر 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية موسى سعداوي  10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير موراد تيتاف 11
 ـ العمـو المالية والمحاسبةرئيس المجنة العممية لقس حكيـ شبوطي 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية دمحم برابح 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية عمي فبلؽ 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بناصر جبارة 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير يحسيف يرق 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير سمير بف عمور 17
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة سميماف بوفاسة 18
 ستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبةممّثل األساتذة ذوي مصّف األ دمحم بف عيشوش 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوعمرة جودي 20
 مدير مخبر بحث دمحم رتيعة 21
 مسؤولة المكتبة بمدي فوزية 22
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم  يحدد القائمة، 2020أكتوبر  06مؤرخ في  730رقم  قــرار
 المديــة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحـي فـارس لعموم االقتصادية بكميةا

 

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

 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
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430ـر عاـ مح 7المؤرخ في  11-09ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 المعّدؿ والمتّمـ. إنشاء جامعة المدية،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017جواف  15المؤّرخ في  602وبموجب القرار رقـ  -

 ة وعمـو التسيير بجامعة المديػػة.العمـو االقتصادية والعمـو التجاري العمـو االقتصادية بكمية
العموـ االقتصادية  وـ االقتصادية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العم -

 .2020جواف  22لمديػػة المؤّرخ في ا -والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة يحػي فػارس
 ُيـقـــــّرر

 

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

العموـ االقتصادية والعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بكمية
 المديػػة.-التجارية وعمـو التسيير بجامعة يحػي فػارس

العموـ االقتصادية والعمـو  جنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء الم :2المادة 
 المديػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التجارية وعمـو التسيير بجامعة يحػي فػارس

 قالمديػػة، كل فيما يخصو، بتطبي-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يحػي فػارس :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أكتوبر 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، 2020أكتوبر  06المؤرخ في  730 رقـمممحــق بالقـرار 
 المديــة-العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة يحـي فـارس بكمية لقسم العموم االقتصادية

 ـةالصف االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كماؿ عامر 1
 رئيس القسـ غزازي عماد 2
 أستاذ بوشنافة الصادؽ 3
 أستاذ  رميدي عبد الوىاب 4
 أستاذ  أحمد غريبي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كمثـو حميدي 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عمر ىاروف  7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لذي، ا2018أفريل  19المؤرخ في   367يعدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  07مؤرخ في  732رقم  قــرار
 جامعة قالمة لدى  الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادةيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  

 

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

  .والمتمـ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتمـ جامعة قالمة، المعدؿ ، والمتضمف إنشاء2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .عميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير الت

الرياضيات كمية ل، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2010جواف  24المؤرخ في  197وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة قالمة.لدى  واإلعبلـ اآللي وعمـو المادة

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي ، 2018أفريل  19المؤرخ في  367ـ وبمقتضى القرار رق -
 جامعة قالمة.لدى الرياضيات واإلعبلـ اآللي وعمـو المادة  

 ُيـقـــــّرر
، والمذكور أعبله، كما ىو في 2018أفريل  19المؤرخ في  367رقـ  يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:

 حق بيذا القرار.الجدوؿ المم
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2الــــمـــــادة 

 2020 أكتوبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعة قالمةلدى  الرياضيات واالعالم اآللي وعموم المادةقائمة أعضاء مجمس كمية 
 الصفة اإلسـ والمقب

 عميد الكمية، رئيسا مدور عثماف  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية سريدي حميد -
 الرياضياترئيس قسـ  سقني سامي -
 اإلعبلـ اآلليرئيس قسـ  ة زيف الديفكواحم -
 عمـو المادةرئيس قسـ  ىامل عبد الوىاب -
 مدير مخبر بوفمفل أحمد -
 مدير مخبر شاوي عبد الرزاؽ -
 مخبرة مدير  نوار ليمى -
 مدير مخبر مرداس رشيد -
 مدير مخبر قادري مكي -
 مخبرة مدير  شطيبي صباح -
 الرياضياتاألستاذية عف قسـ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف  بوسطيمة نجيب -
 الرياضياتممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  شاوي عبد الرزاؽ -
 اإلعبلـ اآلليعف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم بف حمزة كريمة  -
 ليقسـ اإلعبلـ اآلعف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف  ةمنتخب ةممثم زدادرة وردة -
 عمـو المادةعف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  ةمنتخب ةممثم البريشي فاطمة -
 عمـو المادةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  شقطمي سالـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عريس دمحم الصالح -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف معيزي رفيق -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم خموفي نادية  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حمبلوي أحمد شوقي -
 الرياضياتممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بكوش حمزة -
 ياإلعبلـ اآللعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم مصباح فتحية -
 عمـو المادةعف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم زرولو مبلؾ ياسميف -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018أفريل  19المؤرخ في  365يتمم القرار رقم ، 2020أكتوبر  07مؤرخ في  733رقم  قــرار
 جامعة قالمةلدى  داب والمغاتاآليحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 

 

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

  .والمتمـ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ. ، والمتضمف إنشاء2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف والمت، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ 2003
 .منو
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ة لكمية اآلداب والمغات المكون، والمتضمف إنشاء األقساـ 2010جواف  24المؤرخ في  198 وبمقتضى القرار رقـ -
 جامعة قالمة.لدى 

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي ، 2018أفريل  19 المؤرخ في 365وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة قالمة.لدى اآلداب والمغات  

 ُيـقـــــّرر
 

،والمذكور أعبله، كما ىو في 2018أفريل  19المؤرخ في  365رقـ  يتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2الــــمـــــادة 
 2020 أكتوبر 07 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة قالمةلدى  اآلداب والمغاتقائمة أعضاء مجمس كمية 

 الصفة المقباإلسم و  -
 عميد الكمية، رئيسا بوميرة عبد العزيز -
 رئيس المجمس العممي لمكمية طولقي الدي -
 مدير مخبر قيدـو ميمود -
 المغة واألدب العربي. رئيس قسـ عميار العياشي -
 اآلداب والمغة الفرنسيةرئيس قسـ  حمامدية سمير -
 اآلداب والمغة االنجميزيةرئيس قسـ  دخاخنة عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عاتي مراد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف نصيب مرواف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات خشة عبد الحق بخا -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات يخمف دمحم سفياف -
 المغة واألدب العربيممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  قارة أسامة -
 ااآلداب والمغة الفرنسيةقسـ  ممثل منتخب عف الطمبة عف بغدادي يونس عبد القادر -
 اآلداب والمغة االنجميزيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  موشارة دمحم أيوب  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2018أفريل  19المؤرخ في  366رقم القرار ، يعدل 2020أكتوبر  07مؤرخ في  734رقم  قــرار
 جامعة قالمة لدى  الحقوق والعموم السياسيةالقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  يحددالذي 

 

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

  .والمتمـ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ. ، والمتضمف إنشاء2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 39و 37مـ، ال سيما المادتاف لجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت، الذي يحدد مياـ ا2003

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
ة لكمية الحقوؽ والعمـو ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكون2010جواف  24 المؤرخ في 203وبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة قالمة.لدى السياسية 
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية 2018أفريل  19المؤرخ في  366وبمقتضى القرار رقـ  -

 الحقوؽ والعموـ السياسية  لدى جامعة قالمة.
 ُيـقـــــّرر

 

، والمذكور أعبله، كما ىو في 2018أفريل  19المؤرخ في  366رقـ  يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  األولى:المادة 
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2الــــمـــــادة 
 2020 أكتوبر 07 فيحرر بالجزائر 

 والبحث العمميوزير التعميم العالي 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة قالمةلدى  الحقوق والعموم السياسيةقائمة أعضاء مجمس كمية 

 الصفة اإلسم والمقب
 ةميد الكمية، رئيسع غزالني وداد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية منصر  رؤوؼ -
 مدير مخبر بوصنوبرة خميل -
 الحقوؽ قسـ  ةرئيس العايب سامية -
 العمـو السياسيةرئيس قسـ  حميداني سميـ -
 الحقوؽ  ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ حسوف دمحم عمي -
 الحقوؽ تذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عف األسا ةمنتخب ةممثم بوخميس سييمة -
 العمـو السياسيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  زغوني رابح  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف حديداف سفياف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف سعدوف اليميف -
 إلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف ا ورفمة أحمد -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم بمفرحي كريمة -
 الحقوؽ ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  شيبي جماؿ -
 العمـو السياسيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بوعبيد رمزي  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2018أفريل  19المؤرخ في   369يعدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  07مؤرخ في  735رقم  قــرار
 جامعة قالمة لدى  العموم والتكنولوجيايحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 

 

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

  .والمتمـ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ. ، والمتضمف إنشاء2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

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

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

لكمية العمـو   ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة2010جواف  24المؤرخ في  200وبمقتضى القرار رقـ  -
 قالمة،المتمـ.جامعة لدى والتكنولوجيا 

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو 2018أفريل  19المؤرخ في  369وبمقتضى القرار رقـ  -
 والتكنولوجيا لدى جامعة قالمة.

 ُيـقـــــّرر
 

، والمذكور أعبله، كما ىو في 2018أفريل  19المؤرخ في  369يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرا :2الــــمـادة 
 2020 أكتوبر 07 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة قالمةلدى  العموم والتكنولوجياقائمة أعضاء مجمس كمية 

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا قنفود دمحم -
 رئيس المجمس العممي لمكمية يمس دمحم عثماف -
 اليندسة المدنية والري  رئيس قسـ بمعابد لزىر -
 بلسمكيةااللكترونيؾ واالتصاالت السمكية والرئيس قسـ  بوعبلؽ احسف -
 اليندسة الميكانيكيةرئيس قسـ  بوشريط السبتي -
 رئيس قسـ اليندسة االلكتروتقنية واألتوماتيؾ منداسي سفياف -
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق نمامشة عبد الرفيق  -
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية بوجاىـ حسيف -
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 مخبرة مدير  كشيدة سياـ -
 مدير مخبر ولعة نورالديف -
 مخبر مدير اني بوكروش عبد الي -
 مدير مخبر بف حمزة دمحم الحسيف -
 مدير مخبر سطحو حميد  -
 مخبر مدير بزازي عبد الرزاؽ -
 مدير مخبر رضاضعة صالح -
 مدير مخبر بوجاىـ جميل -
 مدير مخبر  لمزادمي احسف -
 مدير مخبر نواورية دمحم الصالح -
 ىندسة الطرائق ف قسـممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية ع عفوف عابد دمحم -
 ىندسة الطرائقممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  بف جاب هللا مالؾ -
 اليندسة الميكانيكيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  فريحي جماؿ -
 وتقنية واألتوماتيؾاليندسة االلكتر  ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  قاشي ميمود -
 اليندسة االلكتروتقنية واألتوماتيؾ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  فراقة شمس الديف  -
 االلكترونيؾ واالتصاالت السمكية والبلسمكيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  عابد جماؿ -
 االلكترونيؾ واالتصاالت السمكية والبلسمكيةذوي مصف األستاذية عف قسـ ممثل منتخب عف األساتذة  نميسي دمحم -
 اليندسة المعمارية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمقمة جماؿ -
 اليندسة المعمارية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العزري يوسف -
 األساتذة المساعديف ممثل منتخب عف سمؾ بوذراع مسعود  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عيدو دمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مشطري مراد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سعايدية السعيد -
 ىندسة الطرائققسـ ممثل منتخب عف الطمبة عف  عميروش أحمد رزيق -
 اليندسة الميكانيكية.عف الطمبة عف قسـ  ةمنتخب ةممثم جبيحة صفا -
 اليندسة االلكتروتقنية واألتوماتيؾممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  محجوب عبلء الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة المدنية والري. سحري دمحم أميف -
 عف الطمبة عف قسـ االلكترونيؾ واالتصاالت السمكية والبلسمكية ممثل منتخب معيز ابراىيـ خميل -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة المعمارية قاضي أسامة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد الذي ،2018يل أفر  19المؤرخ في  368يعدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  07مؤرخ في  736رقم  قــرار

 جامعة قالمة، المتمم لدى العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير  القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية
 

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

  .والمتمـ ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ. ، والمتضمف إنشاء2001
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 39و 37مـ، ال سيما المادتاف الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت 2003

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

لكمية العمـو ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2010جواف  24المؤرخ في  199 وبمقتضى القرار رقـ -
 جامعة قالمة.لدى االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير 

مـو الع يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كميةالذي ، 2018أفريل  19 المؤرخ في 368وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة قالمة، المتمـ.لدى االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  

 

 ُيـقـــــّرر
 

والمذكور أعبله، كما ىو في  ،2018أفريل  19 المؤرخ في 368رقـ  يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمي :2الــــمـادة 
 2020 أكتوبر 07 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة قالمةلدى  العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييرمجمس كمية قائمة أعضاء 

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا نعموف وىاب

 رئيس المجمس العممي لمكمية خميل عبد الرزاؽ
 العمـو االقتصادية رئيس قسـ بضياؼ عبد المالؾ

 العمـو التجاريةرئيس قسـ  بف الشيخ توفيق
 عمـو التسييررئيس قسـ  كريـجبليمية 

 بحث مدير مخبر غياظ شريف
 العمـو االقتصادية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ غردة عبد الواحد

 العمـو االقتصادية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  صاولي مراد
 العمـو التجاريةاألستاذية عف قسـ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف  خروؼ منير

 العمـو التجارية  ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  بوعزيز ناصر
 عمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  مجمخ بف عبد الحق سميـ

 عمـو التسيير ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ بخاخشة موسى
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف زراري نورالديف
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سبلوي رفيق

 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ماضي يوسف
 خدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ ال شيباف خير الديف

 العمـو االقتصاديةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بف حمدي نصر الديف
 عمـو  التسيير ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بضيافي أيمف 
 العمـو التجارية ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  طبايبية رمزي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2020جويمية  19المؤرخ في  519يعدل ويتمم القرار رقم ، 2020أكتوبر  08مؤرخ في  737رقم  قــرار
 ( لمجنة الجامعية الوطنية43) الثالثة واألربعون  الدورةوالمتضمن اإلعالن عن نتائج 

 

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

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقـ و  -

 .األساسي الخاص باألستاذ الباحث ، المتضمف القانوف 2008
و تسييرىا  ـ المجنة الجامعية الوطنيةػػػػػػػػػػػالمتضمف تنظي 1994نوفمبر سنة  16 بمقتضى القرار المؤرخ فيو  -

 .ـؿ والمتمّ وتشكيميا، المعدّ 
المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية  2020مارس  05في  المؤرخ 185رقـ بمقتضى القرار و  -

 .الوطنية
 الثالثة واألربعوف  الدورةالمتضمف اإلعبلف عف نتائج و  2020جويمية  19المؤرخ في  519رقـ بمقتضى القرار و  -

 .( لمجنة الجامعية الوطنية43)
سنة جويمية  02 في بناء عمى قوائـ تأىيل األساتذة المحاضريف قسـ "أ" مف أجل الترقية إلى رتبة أستاذ المؤرخةو  -

2020. 
 15و 14،  12، 11 أيػػػػػاـ( 43) ألربػػػعوف الثالثػػة واة الوطنية في دورتيا ػػػػجتماع المجنة الجامعيإبناء عمى و  -

 .2020سنة  جويمية
 (.43الثالثة واألربعوف )لدورة بعنواف المجنة الجامعية الوطنية المختصة  فروعالبناء عمى محاضر اجتماعات و  -

 

 ُيـقـــــّرر
والمشار إليو  2020سنة  جويمية 19المؤرخ في  519تعدؿ وتمـ أحكاـ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 أعبله، وتحرر كاألتي:
ستحقاقي مؤىميف المادة األولى: ُيعتبر األساتذة المحاضروف قسـ "أ" اآلتية أسماؤىـ حسب الترتيب اإل"

 ."لمترقية إلى رتبة أستاذ
 فرع: التكنولوجيا

 

 ىندسة مدنية ، الري، ىندسة معمارية.  المجموعة األولى:
   بدون تغيير 01
   بدون تغيير 02
   بدون تغيير 03
   بدون تغيير 04
   بدون تغيير 05
   بدون تغيير 06
   بدون تغيير 07
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   بدون تغيير 08
   بدون تغيير 09
   بدون تغيير 10
   بدون تغيير 11
   بدون تغيير 12
   بدون تغيير 13
   بدون تغيير 14
   بدون تغيير 15
   بدون تغيير 16
 جامعة بومرداس ىندسة مدنية مادوش محند أمزيانح 17
 جامعة األغواط ىندسة مدنية موتح قدور 18
 جامعة معسكر ىندسة مدنية ىمساس ميمود 19
 جامعة سيدي بمعباس ىندسة مدنية فكرار عبد القادر 20
 جامعة سيدي بمعباس ىندسة مدنية قنانش بوسيف 21

    

 يكانيكية ، التعدين،ىندسة الطرائق،ىندسة المواد،ىندسة المحيط .المجموعة الثانية: اليندسة الم
 

  بدون تغيير  
 المجموعة الثالثة: إعالم ألي

 

  بدون تغيير  
    

 المجموعة الرابعة: ىندسة كيربائية ، إلكترونيك، إلكتروتقني، آلية.
 

  بدون تغيير  
 

 فرع : العموم الدقيقة
 

 الرياضيات -
  يربدون تغي  
 الفيزياء -
  بدون تغيير  
 الكيمياء  -
  بدون تغيير  

 
 فرع : عموم الطبيعة والحياة

 

 البيولوجيا -
  بدون تغيير  
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 العموم الفالحية -
  بدون تغيير  

 عموم األرض -
  بدون تغيير  

 العموم البيطرية  -
  بدون تغيير  

 

 م التسييرفرع : العموم اإلقتصادية والتجارية وعمو 

 العموم اإلقتصادية -
  بدون تغيير  
 العموم التجارية -

  بدون تغيير  
 عموم التسيير -

  بدون تغيير  
 

 فرع : العموم اإلجتماعية واإلنسانية

 عمم النفس وعموم التربية -
  بدون تغيير  
 ععمم اإلجتما -

  بدون تغيير  
 لعموم اإلسالمية ا -

  بدون تغيير  
 الفمسفة -

  بدون تغيير  
 سياسية العموم ال -

  بدون تغيير  
 لتاريخا -

  بدون تغيير  
 عمم اآلثار-

  بدون تغيير  
 عموم اإلعالم واإلتصال -

  بدون تغيير  
 عمم المكتبات -

  تغيير بدون   
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 التربية البدنية و الرياضية -
   بدون تغيير 01
   بدون تغيير  02
   بدون تغيير  03
   بدون تغيير  04
 جامعة خميس مميانة تربية بدنية ورياضية نمرود بشير 05
 المركز الجامعي تيسمسيمت تربية بدنية ورياضية سعايدية ىواري  06
 3جامعة الجزائر  تربية بدنية ورياضية عبورة رابح 07
 جامعة أم البواقي تربية بدنية ورياضية قالتي يزيد 08
 جامعة بومرداس تربية بدنية ورياضية سة بدر الديندا 09
 جامعة الجمفة تربية بدنية ورياضية مسعودي طاىر 10
 جامعة بسكرة تربية بدنية ورياضية شتيوي عبد المالك 11
 3جامعة الجزائر  تربية بدنية ورياضية سكارنة جمال عمي 12
 3زائر جامعة الج تربية بدنية ورياضية فرقان عبد الكريم  13
 جامعة البويرة تربية بدنية ورياضية الوسين سميمان 14
 2جامعة قسنطينة  تربية بدنية ورياضية بن العابد عبد الرحيم 15
 3جامعة الجزائر  تربية بدنية ورياضية مرازقة جمال 16
 جامعة خميس مميانة تربية بدنية ورياضية العربي دمحم 17
 جامعة ورقمة  ياضيةتربية بدنية ور  نصير احميدة 18
 المركز الجامعي تيسمسيمت تربية بدنية ورياضية نحال حميد 19
 المركز الجامعي البيض تربية بدنية ورياضية بن الدين كمال 20
 المركز الجامعي البيض تربية بدنية ورياضية محي الدين جمال 21
 سجامعة بومردا تربية بدنية ورياضية شريط دمحم الحسن المأمون  22
 جامعة المسيمة تربية بدنية ورياضية ديممي دمحم 23
 جامعة مستغانم تربية بدنية ورياضية إدريس خوجة دمحم رضا 24
 جامعة الشمف تربية بدنية ورياضية سعداوي دمحم 25
 جامعة بومرداس تربية بدنية ورياضية بن حامد نور الدين 26
 لمسيمةجامعة ا تربية بدنية ورياضية بن رجم أحمد 27
 جامعة الجمفة تربية بدنية ورياضية شريط عبد القادر عبد الحكيم 28
 جامعة بومرداس تربية بدنية ورياضية شريف نصر الدين 29
 جامعة عنابة تربية بدنية ورياضية بن شيخ يوسف 30
 لتكنولوجيااة وىران لمعموم و عجام تربية بدنية ورياضية قدور بن دىمة طارق  31
 جامعة المسيمة تربية بدنية ورياضية دة حسانبوجمي 32
 جامعة أم البواقي تربية بدنية ورياضية إدير حسان 33
 2جامعة باتنة  تربية بدنية ورياضية مرتات دمحم 34
 3جامعة الجزائر  تربية بدنية ورياضية بن مصباح )م( بن بوستة رحيمة 35
 جايةجامعة ب تربية بدنية ورياضية إدير عبد النور 36
 3جامعة الجزائر  تربية بدنية ورياضية بوحال فيصل 37
 جامعة المسيمة تربية بدنية ورياضية عمرون مفتاح 38
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 جامعة المسيمة تربية بدنية ورياضية سديرة سعد 39
 جامعة المسيمة تربية بدنية ورياضية عوينة )م( مرنيز آمنة 40

 

  اآلداب والمغاتفرع : 
 ربيالمغة واألدب الع -
  بدون تغيير  

 :المغات
 المغة األمازيغية -

  بدون تغيير  
 الترجمة -

  بدون تغيير  
 المغة الفرنسية -

  بدون تغيير  
 المغة اإلنجميزية

   بدون تغيير 01
   بدون تغيير 02
 2جامعة باتنة  لغة إنجميزية قاولي نذير 03
 جامعة المسيمة ميزية لغة إنج فرنيني )م( بمعبد الوىاب ليندة 04
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة لغة إنجميزية مسخر حياة 05
 2جامعة الجزائر  لغة إنجميزية  زغار دليمة 06

 

 المغة اإلسبانية -
  بدون تغيير  

 المغة اإليطالية -
  بدون تغيير  

 المغة األلمانية -
  بدون تغيير  

 

 إلداريةالعموم القانونية و ا: فرع

 القانون العام -
  بدون تغيير  
 القانون الخاص -

  "بدون تغيير  
 2020جويمية  15يكمف السيد مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىدا القرار الذي يسري مفعولو ابتػػداء مف  : 2المادة 

 .والذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 2020 أكتوبر 08 فيئر حرر بالجزا

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020أكتوبر  08مؤرخ في  738رقم  قــرار
 بومـرداس-ـرةلكمية التكنولوجيا بجامعة أمحمـد بوق

 

 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 
 1998يونيو سنة  2لموافق ا 1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 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  77-13ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2014مارس  30المؤّرخ في  278وبموجب القرار رقـ   -

   .داسالتكنولوجيا بجامعة بومر  لكمية
بومرداس  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة أمػحمد بوقرة -

 .2020جويمية  09المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

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

 .بومرداس -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة أمػحمد بوقرة
بومرداس، وفقا  -د بوقرةالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة أمػحم دتحد :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
بومرداس، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحدد القائمة اال 2020أكتوبر  08المؤرخ في  738رقم  رارــق بالقـــممح

 بومـرداس-لكمية التكنولوجيا بجامعة أمحمـد بوقـرة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق صافي ابراىيـ 1
 عميد الكمية سعيدي دمحم 2
 مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية نائب العميد بف عثماف بف عمر 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف أقمـو أعمر 4
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 رئيس قسـ اليندسة المدنية توكاؿ عبد النور 5
 رئيس قسـ ىندسة األنظمة الكيربائية مسعودي نور الديف 6
 لميكانيكيةرئيس قسـ اليندسة ا شميل أحمد 7
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق أكساس حموش 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية غرنوطي يوسف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة األنظمة الكيربائية بعيش كريـ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية لشيب سمير 11
 جنة العممية لقسـ ىندسة الطرائقرئيس الم نواني عبد الوىاب 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية روابحي عبد الوىاب 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية سنجاؽ خالد 14
 يةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ األنظمة الكيربائ مرايحي ياسيف 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ األنظمة الكيربائية حرار خالد 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية عالـ سعيد 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية عقيب صالح 18
 ة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائقممّثل األساتذ نوري اليادي 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قذيفة رضا 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مسعودي سعيد 21
 مدير مخبر البحث بف موناح عبد الباقي 22
 مدير مخبر البحث نور عبد القادر 23
 مدير مخبر البحث بف عزوز جماؿ 24
 مخبر البحثمدير  ىاشمي مجيد 25
 مدير مخبر البحث لوىاب كريـ  26
 مدير مخبر البحث عميوش جماؿ 27
 مدير مخبر البحث عبايدية صديق الحق 28
 مسؤوؿ المكتبة أوىيب صفية 29
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة ، 2020أكتوبر  08مؤرخ في  739رقم  قــرار
 بومرداس-التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة بكمية لقسـم اليندسـة الميكـانيكية

 

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

 .الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

التكنولوجيا بجامعة  ساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األ -
 .2020جويمية  09بومرداس المؤّرخ في -أمػحمد بوقرة

 ُيـقـــــّرر
 

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

التكنولوجيا بجامعة أمػحمد  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية
 بومرداس.-بوقرة

التكنولوجيا بجامعة أمػحمد  ة بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكي :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوقرة

بومرداس، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 ممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع بتطبيق

 2020 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020أكتوبر  08المؤرخ في  739 رقـمممحــق بالقـرار 
 بومرداس-التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة بكمية لقسم اليندسـة الميكـانيكية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سمير لشيب 1
 رئيس القسـ أحمد شميل 2
 "أستاذ محاضر قسـ "ب حمزة مشاكرة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أػ" محند السعيد لونيسي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أحمد دايـ هللا 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمي قريف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ىاروف راقب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" براىيـ شباب 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  08مؤرخ في  740م رق قــرار

 بومرداس-التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة بكمية لقسـم ىندسـة الطرائـق
 

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

غشت سنة   23الموافق  1424انية عاـ جمادى الث 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  -
 .مميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع

التكنولوجيا بجامعة أمػحمد  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية -
 .2020جويمية  09بومرداس المؤّرخ في -بوقرة

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

-التكنولوجيا بجامعة أمػحمد بوقرة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية
 بومرداس.

التكنولوجيا بجامعة أمػحمد  ية لقسـ ىندسة الطرائق بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوقرة

بومرداس، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 ـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعمي بتطبيق

 2020 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020أكتوبر  08المؤرخ في  740 ـمرقممحــق بالقـرار 

 بومرداس-التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة بكمية لقسم ىندسـة الطرائـق
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عبد الوىاب نواني 1
 رئيس القسـ حموش أكساس 2
 أستاذ  ني كشاؼحميمة شما 3
 أستاذ  صميحة بوغرارة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عيمة قويني 5
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" ريـ صواـ  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زىية كبوش 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" روزة لعريد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  08رخ في مؤ  742رقم  قــرار

 بومرداس-التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة بكمية لقسـم اليندسـة المدنـية
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،و 
غشت سنة   23الموافق  1424اـ جمادى الثانية ع 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 صبلحيات وز 
التكنولوجيا بجامعة أمػحمد  بناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكميةو  -

 .2020جويمية  09مرداس المؤّرخ في بو -بوقرة
 ُيـقـــــّرر

 

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

-التكنولوجيا بجامعة أمػحمد بوقرة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية
 بومرداس.

التكنولوجيا بجامعة أمػحمد  لقسـ اليندسة المدنية بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوقرة

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

 2020 أكتوبر 08 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 2020أكتوبر  08المؤرخ في  742 رقـمممحــق بالقـرار 
 بومرداس-التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة بكمية لقسم اليندسـة المدنـية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ يوسف غرنوطي 1
 رئيس القسـ عبد النور توكاؿ 2
 أستاذ  رابح شايد 3
 أستاذ  أحسف سريدي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صبرية مميكة منصور 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طاىر مسافر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زىية قشواف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رمضاف محتوت 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  08في مؤرخ  743رقم  قــرار

 بومرداس-التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة بكمية لقسـم ىندسـة األنظمـة الكيـربـائية
 

 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
 1998يونيو سنة  2الموافق  1419فر عاـ ص 7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
غشت سنة   23الموافق  1424لثانية عاـ جمادى ا 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  -

 .لعمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا
التكنولوجيا  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة األنظمة الكيربائية بكمية -

 .2020جويمية  09بومرداس المؤّرخ في -بجامعة أمػحمد بوقرة
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

التكنولوجيا بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة األنظمة الكيربائية بكمية
 بومرداس.-أمػحمد بوقرة

التكنولوجيا بجامعة  سمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة األنظمة الكيربائية بكميةتحدد القائمة اال :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-أمػحمد بوقرة
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بومرداس، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار  بتطبيق

 2020 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق بالقرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020أكتوبر  08المؤرخ في  743رقـم ممحــق بالقـرار 
 بومرداس-التكنولوجيا بجامعة أدمحم بوقرة بكمية لقسم ىندسـة األنظمـة الكيـربـائية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 العممية لمقسـ رئيس المجنة كريـ بعيش 1
 رئيس القسـ نور الديف مسعودي 2
 أستاذ  فيصل رحموف  3
 أستاذ  دليمة أشمي 4
 أستاذ  سعيد قروني 5
 أستاذ  أدمحم حمادوش 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حمزة عكرـو 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" اسمياف ميدي 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020أكتوبر  08مؤرخ في  744رقم  قــرار

 2باتنة-لكمية الطــب بجامعة الشييد مصطفى بن بولعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 2020يونيو سنة  23 الموافق 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

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

 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة باتنة

-العممي لكمية الطػػػػػب بجامعة الشييد مصطفى بف بولعيدوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس  -
 .2020سبتمبر  28المؤّرخ في  2باتنة

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
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-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطػػػػػب بجامعة الشييد مصطفى بف بولعيد
 .2باتنة

، 2باتنة-لشييد مصطفى بف بولعيدبجامعة ا تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطػػػػػب :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما 2باتنة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشييد مصطفى بف بولعيد: 3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أكتوبر 08 فيالجزائر حرر ب
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020أكتوبر  08المؤرخ في  744رقم  رارــق بالقـــممح

 2باتنة-بجامعة الشييد مصطفى بن بولعيد لكمية الطـــــب
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب محجوب حورية 1
 عميد الكمية بف عباس المنصف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  مر مرادلح 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية دردوس شوقي 4
 الطب  رئيس قسـ واغبلنت يمينة 5
 رئيس قسـ الصيدلة  ىميسي عبد الرزاؽ 6
 لطب رئيس المجنة العممية لقسـ ا خضراوي حشاني 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الصيدلة  بف موسى دمحم الطاىر 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطب خرناف ناصر 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الصيدلة حركات حسينة 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف جنفي طارؽ  11
 عف األساتذة المساعديفممّثل  عمروف عبد القادر 12
 مدير مخبر بحث طباؿ صورية 13
 مدير مخبر بحث أوجحيح مسعودة 14
 مدير مخبر بحث بمعموي غنية 15
 مسؤوؿ المكتبة دميخة الدراجي 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ائمة االسمية ألعضاء المجـنة العمميـةيحّدد الق، 2020أكتوبر  08مؤرخ في  745رقم  قــرار
 2باتنة-الطــب بجـامعة الشييد مصطفى بن بولعيد لقسم الطــب بكمية

 

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

 .الحكومة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء 
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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  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 

 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2معة باتنة والمتضمف إنشاء جا

الطػػػػػب بجامعة الشييد مصطفى بف  العممية لقسـ الطػػػب بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة  -
 .2020سبتمبر  28المؤّرخ في   2تنةبا-بولعيد

 ُيـقـــــّرر
 

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

-الطػػػػػب بجامعة الشييد مصطفى بف بولعيد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطػػػب بكمية
 .2باتنة

فى بف الطػػػػػب بجامعة الشييد مصط تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطػػػب بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة-بولعيد

، كل فيما 2باتنة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشييد مصطفى بف بولعيد :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020 أكتوبر 08 يفحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ّدد القـائمة االسميـة ألعضـاء المجنـة العمميـةالذي يحـ 2020أكتوبر  08المؤرخ في  745 رقـمممحــق بالقـرار 
 2باتنة-بجـامعة الشييد مصطفى بن بولعيد الطــب لقسـم الطــب بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ خضراوي حشاني 1
 رئيس القسـ واغبلنت يمينة 2
 أستاذ استشفائي جامعي براىمي سعيدة 3
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" ريدبوعزيز ف 4
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" زريزر ياسيف 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" شوقي فرياؿ 6
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" بوىيدؿ جبلؿ الديف 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي سمماني دمحم رضا 8
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "ب" بف داود فضيمة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجـنة العمميـة، 2020أكتوبر  08مؤرخ في  746رقم  قــرار
 2باتنة-بجـامعة الشييد مصطفى بن بولعيد الطــب لقسم الصيدلـة بكمية

 

 ر التعميم العالي والبحث العممي،إن وزي
 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  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 
الطػػػػػب بجامعة الشييد مصطفى  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية -

 .2020سبتمبر  28المؤّرخ في   2تنةبا-بف بولعيد
 

 ــــّررُيـقـ
 

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

الطػػػػػب بجامعة الشييد مصطفى بف  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية
 .2باتنة-بولعيد

الطػػػػػب بجامعة الشييد مصطفى بف  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2باتنة-بولعيد

، كل فيما 2باتنة-ومدير جامعة الشييد مصطفى بف بولعيد يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2020 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحـّدد القـائمة االسميـة ألعضـاء المجنـة العمميـة 2020أكتوبر  08المؤرخ في  746 رقـمممحــق بالقـرار 
 2اتنةب-الطــب بجـامعة الشييد مصطفى بن بولعيد لقسـم الصيدلـة بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف موسى دمحم الطاىر 1
 رئيس القسـ ىميسي عبد الرزاؽ 2
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي لعبليمية يوسف 3
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي زعيتر ثامر 4
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 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بمقاسمي رضا 5
 ستاذ مساعد استشفائي جامعيأ خنفري ياسيف 6
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي جواد سيف الديف 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي أبركاف أحبلـ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018جوان  25 مؤرخ فيال 593 رقم قــراريعدل ال ،2020 أكتوبر 08مؤرخ في  747قــرار رقم 

  حول المناطق القاحمةوالتقني  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي
 

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

 .الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء
ديسمبر سنة  14الموافق 1412جمادى الثانية عاـ  7المؤرخ في  478-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، المتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، المعدؿ والمتمـ.1991
نوفمبر سنة  24الموافق  1432لحجة عاـ ذي ا 28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما 2011
 منو. 21المادة 

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018جواف  25 مؤرخ فيال 593 رقـ وبمقتضى القػػرار -
 .والتقني حوؿ المناطق القاحمة لمركز البحث العممي

 

 ُيـقـــــّرر
 

كما  تحرر والمذكور أعبله، ،2018جواف  25 فيمؤرخ ال 593 رقـ قػػرارالتعدؿ المادة األولى مف  :األولى المادة
 يأتي:

 .....................................)بدوف تغيير(......................... "المادة األولى:
 كما يأتي: تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة

 ركز:بالنسبة لباحثي الم 
 

  يوسف، حميس 
 دمحم كماؿ، بف صالح 
 وردة، شايب 
 دمحم، مصنوعة 
  حسيف، دمحم بف عيسى 
 دمحم، طاىريف 
 حناف. مناصرية 
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 :األعضاء بحكم القانون 
 

 دمحم سيف هللا، كشبار  .مدير المركز 
 (..........." والباقي بدون تغيير".......) 

 .سمية لمتعميـ العالي والبحث العمميينشر ىذا القرار في النشرة الر  :2 المادة
 2020 أكتوبر 08 فيحرر بالجزائر                                                                                

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي 2018سيتمبر  27مؤرخ في  865رقم  يعدل القــرار ،2020 أكتوبر 11مؤرخ في  749رقم  قــرار

 إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 1992ماي سنة  23 الموافق 1412ذي القعدة عاـ  20المؤرخ في  215-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي، المعدؿ والمتمـ، السيما  والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني
  .منو 4المادة 

نوفمبر سنة  24 الموافق 1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
سيما والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال  2011
 منو.  13المادة 

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

دارة مركز إ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمسالذي  2018سيتمبر  27مؤرخ في  865رقـ  القػػراروبمقتضى  -
 البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي

 

 ُيـقـــــّرر
 

 

كما  وتحرر والمذكور أعبله ،2018سيتمبر  27 مؤرخ فيال 865 رقـ القػػرارتعدؿ المادة األولى مف  :األولى المادة
 يأتي:

 .........................................)بدوف تغيير(.......... "المادة األولى:
ساف االجتماعي نتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإل

 والثقافي، كما يمي:
 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:

  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، عف ، ممثلتومي ذىبيالسيد  
  الوزير المكمف بالمالية، عف ، ممثلطرفاية نبيلالسيد 
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  والفنوف  الوزير المكمف بالثقافةعف ، ممثل بوزيان قويدرالسيد، 
  الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عف ، ممثل أرزقي سميمانالسيد 
  صبلح المستشفيات،عف ، ممثل متير عبد هللاالسيد  الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
  الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،عف ، ممثل عمي العرنان مولودالسيد 
  الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،عف ، ممثمة نوالي فاطمة الزىراءالسيدة 
  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف.عف ، ممثل ريابي زاكي زىيرالسيد 

 

 لعممي والتطوير التكنولوجي:بالنسبة لممديرية العامة لمبحث ا
  مفجخ عيسىالسيد. 

 :األعضاء اآلخرين
  مدير المركز، جياللي المستاري السيد 
  مديرة وحدة بحث، أقيس كمثومةالسيدة 
  مديرة وحدة بحث، يرمش ورديةالسيدة 
  مدير وحدة بحث، رحايل الطيبالسيد 
  مدير وحدة بحث، حمو عبد الكريمالسيد 
  ئيس المجمس العممي".ر  نوار فؤادالسيد 

 

 (..........." والباقي بدون تغيير".......) 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2020 أكتوبر 11 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  ،2020أكتوبر  11/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 524قــرار رقم 

 لدى مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية اإلجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
و  ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19لمؤرخ في ا 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
ذي ال ،1982سنة مػػػػػػػػػػػايو  15الموافق  1402عاـ  رجب 21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ و  -

  .ية تمويميا، المتمـيحػػػػػػػػػػػػػػػدد محتوى الخدمات اإلجتماعية وكيف
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتعمق بتسيير الخدمات االجتماعية
يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف تعييف أع2020
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،  1992مايو سنة  23الموافق  1412ذي القعدة عاـ  20المؤرخ في  214-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدؿ والمتمـ

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لعممي والتطوير التكنولوجي وتنظيمياالذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث ا

جانفي سنة  11الموافق  1441جمادى األولى عاـ  15المؤرخ في  04 – 20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، الذي يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ2020

اء لجنة والمتضمف فرز األصوات الخاصة بانتخاب أعض 2020فيفري  09وبناًء عمى المحضر المؤرخ في  -
 .الخدمات اإلجتماعية لدى مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائة والكيميائية

، و المتضمف تفويض باإلمضاء إلى المدير العاـ 2020  جويمية 29المؤرخ في  550وبناًء عمى القرار رقـ  -
 .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي

 ُيـقـــــّرر
 

شكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية تجدد ت المادة األولى:
 والكيميائية، كما يمي:
 :األعضاء الدائمون 

 ،لبيض راضية 
 ،دودو يسميف 
 ،طواىرة فوزية 
 ،حميدوش صبرة 
 .حجاج دمحم 

 :األعضاء اإلضافيون 
 ،ابتساـ عريبي 
 .نوري لبنى 

سابقا عف إمضاء ىذا  ف ( سنوات ابتداء مف التاريخ الذي ال يكو 3جنة لثبلث )تسري عيدة أعضاء الم :2 المادة 
 القرار. 

يكمف مدير مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر  :3 لمادةا
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020أكتوبر 11 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 األستاذ حفيع أوراق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  ،2020أكتوبر  11/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 525قــرار رقم 
 مؤسسات التعميم العالي يتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض

 

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

 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ2020
أوت سنة  23الموافق  1424ى الثانية عاـ جماد 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ2003
، 2005أوت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وسيره الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو
جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013
جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا، الذي 2013
غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .منو 1الفقرة  9، الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2019
غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12المؤرخ في  232-19سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

   .، الذي يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا2019
جانفي سنة  11الموافق  1441جمادى األولى عاـ  15المؤرخ في  04-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .لحكومة تفويض إمضائيـ، الذي يرخص ألعضاء ا2020
، والمتضمف التفويض باإلمضاء لمسيد المدير العاـ 2020جويمية سنة  29المؤرخ في  550وبمقتضى القرار رقـ  -

   .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
عقد وبعد اإلطبلع عمى رأي المجمس العممي لموكالة  الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية المن -

  .2020جويمية  15بتاريخ 
 .وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي -

 ُيـقـــــّرر
 1440ذي الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19مف المرسوـ التنفيذي رقـ  9طبقا ألحكاـ المادة  :األولىالمادة 

بحث لدى بعض  ، المذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء مخابر2019غشت سنة  13الموافق 
 مؤسسات التعميـ العالي.

 تحدد قائمة مخابر البحث المنشأة لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي في ممحق ىذا القرار. :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :3المادة 

 2020 أكتوبر 11 فيحرر بالجزائر 
 البحث العمميوزير التعميم العالي و ع/

 المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 األستاذ حفيع أوراق                                                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لقرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العاليممحق ا

  3جامعة الجزائر : 
 مخبر الدراسات وأبػحاث الػجيوسياسية في المتوسط، .1

 :جامعة المسيمة 
 مخبر بػحوث ودراسات في الميديا الجديدة، .2
 ،مخبر حوكمة االعبلـ الرياضي والتسيير الرياضي بالجزائر .3

 :جامعة الوادي 
 في التاريخ االقتصادي واالجتماعي، مخبر بػحث .4

 :جامعة أم البواقي 
 مخبر مشكبلت اجتماعية في المجتمع الجزائري، .5
 مخبر الدراسات القانونية والسياسية،  .6

  1جامعة سطيف: 
 مخبر الدراسات والبحوث التسويقية واالقتصادية، .7

  2جامعة سطيف: 
 مخبر الترجمة والدراسات المقارنة في الفنوف واألدب، .8
 ر البحث في االضطرابات االجتياحية في النمو والتوحد،مخب .9

 :المركز الجامعي لتيبازة 
 مخبر الدراسات التاريػخية واألثرية، .10

 :المركز الجامعي لتيسمسيمت 
 مخبر برنامج البحوث المتعددة في عمـو الرياضة وحركة اإلنساف. .11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضّمن تأىيل مؤسسات الّتعميم العالي لمّتكوين، 2020 أكتوبر 12مؤرخ في  749رقم  قــرار

 وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو     لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، ا 2020 يونيو 23المػؤرخ فػي  163-20بمقتضى المػرسػوـ الػرئاسػي رقـ و  -

 .المعدؿ والمتمـ
غشػت سنة  17الموافػق  1419ربيع الثاني سنة  24المؤرخ في  254-98وبمقتضى المرسوـ التػنفيذي رقػـ  -

والمتعمق بالتػكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامػعي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما  1998
 .منو 113و 9المادتيف 

غشت سنػة  23 الموافق 1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 .والمحّدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2005غشت سنػة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ فػي  299-05وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -
 والقػواعد الخاصة بتنظيمو وسيره. واّلذي يحّدد مياـ المركز الجامعي
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 2013ينايػر سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميذي والّ 

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

 

 ُيـقـــــّرر 
 

غشت سػنة  17المؤرخ في  254-98مف المرسػوـ التنفيذي رقػـ  113و 9تطبيقا ألحكػاـ المادتيف  المادة األولى:
، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى تػأىيل مؤسسات التعميـ العالي اآلتي هبل، المعدؿ والمتمـ، المذكور أع1998

 ذكرىا لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتػنظيـ التأىيل الجامعي ومنحػو:
الجامعات: جامعة المدية، جامعة بومرداس، جامعة األغواط، جامعة بجاية، جامعة الجمفة، جامعة 

، جامعة 1عة سوؽ أىراس، جامعة المسيمة، جامعة باتنة، جامعة برج بوعريريج، جام1البميدة
، جامعة جيجل، جامعة خنشمة، جامعة سكيكدة، جامعة عنابة، جامعة الطارؼ، جامعة 2باتنة

أـ البواقي، جامعة ورقمة، جامعة تبسة، جامعة الوادي، جامعة بسكرة، جامعة تيارت، جامعة 
عة سعيدة، جامعة معسكر، جامعة أدرار، ، جامعة سيدي بمعباس، جامعة تممساف، جام2وىراف

 جامعة الشمف، جامعة مستغانـ، جامعة بشار. 
 المراكز الجامعية: المركز الجامعي بميمة، المركز الجامعي بالبيض.

 المدارس: المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف.
 حق ىذا القرار.  تحػّدد قػائػمة الشعب المفػتوحة لمّتأىيل في مم :2المادة 
( سنوات ابتداًء مف تػاريخ إمضائو 04يبقى الّتأىيل الممنوح بموجػب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ) :3المادة 

 1998أوت  17المؤرخ في  254-98مػف المرسوـ التنفيذي رقـ  115و 12مع الػتقيد بأحكاـ المادتيف 
 المذكور أعبله.              

ّمػف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء مؤسسات الّتعميـ العالي المذكورة أعبله، كّل فيػما يك :4المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىػذا القرار.                        

 يػنشر ىػذا الػقػرار في النػشرة الرسػمية لمتعػميـ العالي والبحث العممي. :5المادة 
 2020 أكتوبر 12 فيحرر بالجزائر 

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

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ة المديةجامعـ، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 
 

 .اليندسة الميكانيكية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعـة بومرداس، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ر ممحق بالقرا
 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 

 

 .عموم بيولوجية 
 .عموم التسيير 
 .ىندسة بترولية وغازية 
 :عموم األرض والكون 

 .جيوفيزياء 
 .عمم البيئة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعـة االغواط، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبي ومنحـو في لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـ
 

 .اليندسة الميكانيكية 
 .االعالم اآللي 
 .الفمسفة 
  :المغة واألدب العربي 

 .دراسات أدبية 
 .دراسات لغوية 
 .دراسات نقدية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      
 جامعـة الجمفة، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 
 

 .الفيزياء 
 .الري 
 .االتصاالت السمكية والالسمكية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعـة بجاية، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 
 

 .عمم االجتماع 
 .الكيمياء 
  :المغة والثقافة األمازيغية 

 .لسانيات وتعميمية 
 .لغة وآداب 

  :المغة واألدب العربي 
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 .دراسات أدبية 
 .دراسات لغوية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      
 1جامعـة البميدة، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 
 

 .إعالم آلي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      

 المدرسة المتعددة العموم لميندسة المعمارية العمران، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 
 ة:التالي الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 

 

 .ىندسة معمارية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة برج بوعريريج، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 
 التالية: الشعبوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكت

 

 .العموم البيولوجية 
 .اإللكترونيك 
 .الفيزياء 
 .العموم االقتصادية 
 .العموم الفالحية 
 .اإلعالم اآللي 
  :المغة واألدب العربي 

  .دراسات أدبية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                

 جامعة سوق أىراس، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 
 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 

 

 ة.العموم االقتصادي 
 تالرياضيا. 
  :المغة واألدب العربي 

 .دراسات أدبية 
 .دراسات لغوية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المسيمة جامعة، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 
 

 .المغة الفرنسية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ              
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 1جامعة باتنة، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم بالقرار  ممحق
 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 

 

 .عموم اإلعالم واالتصال 
 .عمم االجتماع 
 .عمم السكان 
 .التاريخ 
 .الفمسفة 
 .العموم السياسية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2جامعة باتنة، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبـو في لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنح
 

 .اليندسة المدنية 
 .اإللكتروتقني 
 .اإللكترونيك 
 .الري 
 .الرياضيات 
 .الجيولوجيا 
 .البيئة والمحيط 
 .الوقاية واألمن الصناعي 
 .العموم البيولوجية 
 .اليندسة الصناعية 
 .المغة الفرنسية 
 .الجغرافيا وتييئة اإلقميم 
 :عموم وتقنيات التربية البدنية والرياضية 

 نشاط البدني الرياضي التربوي ال. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة جيجل، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 
 التالية: الشعبكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الدّ 

 .العموم التجارية 
 .الجيولوجيا 
 .اإللكتروتقني 
 .اليندسة المدنية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   122

 

 

 جامعة خنشمة، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 
 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 

 

 .البيئة والمحيط  
 .عمم االجتماع 
  :المغة واألدب العربي 

 .دراسات أدبية 
 .دراسات لغوية 
 .دراسات نقدية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      
 جامعة سكيكدة، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبـي ومنحـو في لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامع
 

 .عمم النفس 
 .الفيزياء 
 .العموم االقتصادية 
 .عموم التسيير 
 .الحقوق 
 .ىندسة الطرائق 
 .اليندسة الميكانيكية 
  :المغة واألدب العربي 

  .دراسات أدبية 
  .دراسات لغوية 
  .دراسات نقدية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة ورقمة، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 
 

 .اليندسة الكيربائية 
 جارية.العموم الت 
 .المغة الفرنسية 
  .المغة اإلنجميزية 
 :عموم وتقنيات التربية البدنية والرياضية 

  .التدريب الرياضي 
   .النشاط البدني الرياضي التربوي                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
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 جامعة تبسة، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 
 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 

 

 .التاريخ 
 .عمم المكتبات 
 .عمم االجتماع 
  .الحقوق 
 .العموم البيولوجية 
 .اليندسة المدنية 
 .العموم االقتصادية 
 .العموم التجارية 
 .المناجم 
  :المغة واألدب العربي 

  .دراسات أدبية 
  .دراسات لغوية 
  .دراسات نقدية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      
 جامعة عنابة، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 
 

 .عموم االعالم واالتصال 
 .عمم النفس 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة أم البواقي، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 
 

 .الكيمياء 
 ء.الفيزيا 
 .اإلعالم اآللي 
 .عموم االعالم واالتصال 
 .عمم االجتماع 
 .اإللكتروتقني 
 .اإللكترونيك 
  :المغة واألدب العربي 

  .دراسات أدبية 
  .دراسات لغوية 
  .دراسات نقدية 
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 :عموم وتقنيات التربية البدنية والرياضية 
  .النشاط البدني والرياضي التربوي 
  .التدريب الرياضي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة الوادي، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعب لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في
 

 .الحقوق 
 .عمم النفس 
 .العموم االقتصادية 
 .العموم البيولوجية 
  :المغة واألدب العربي 

  .دراسات أدبية 
  .دراسات لغوية 
  .دراسات نقدية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة الطارف، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 
 

 .العموم البيطرية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة بسكرة، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 
 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 

 

 .العموم البيولوجية 
 المغة الفرنسية. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المركز الجامعي بميمة، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم ال
 

 .العموم االقتصادية 
 .الرياضيات 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة تيارتيل ، والمتضمن تأى2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 
 

 .المغة الفرنسية 
 .العموم البيطرية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2جامعة وىران، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 
 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 

 

 .الفمسفة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة سيدي بمعباس، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 
 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 

 

 .الفمسفة 
 .الري 
 .اتصاالت سمكية والسمكية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة تممسان، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبجامعـي ومنحـو في لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل ال
 

 .عمم النفس 
 .التاريخ 
 .عمم اآللية 
 .اليندسة الصناعية 
 .اإللكتروتقني 
 .اإللكترونيك 
 .العموم السياسية 
  :العموم اإلسالمية 

  .الشريعة 
  .أصول الدين 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة سعيدة، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 
 

 .الرياضيات 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مستغانم، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 
 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 

 

 .المغة الفرنسية 
 .الرياضيات 
 .الفيزياء 
 .اليندسة الميكانيكية 
 .اليندسة مدنية 
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 .إلكترونيك 
 .إلكتروتقني 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة معسكرضمن تأىيل ، والمت2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 
 

 .عمم النفس 
 .العموم البيولوجية 
 .العموم البيطرية 
 .العموم الغذائية 
 .الحقوق 
 .الرياضيات 
 .الفيزياء 
 .المغة اإلنجميزية 
  :عموم األرض والكون 

  ا.ىيدروجيولوجي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة أدرار، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 
 التالية: الشعبالجامعـي ومنحـو في لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل 

 

 .تاريخ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة الشمف، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 
 التالية: الشعبعمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في لمّتكوين لمحصول 

 

  .المغة اإلنجميزية 
 .عمم االجتماع 
 .عموم فالحية 
  :المغة واألدب العربي 

  .دراسات أدبية 
  .دراسات لغوية 
  .دراسات نقدية 

   :عموم وتقنيات التربية البدنية والرياضية 
   بوي.النشاط البدني الرياضي التر 
  .اإلدارة والتسيير الرياضي 
  .التدريب الرياضي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 جامعة بشارتأىيل ، والمتضمن 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 
 التالية: الشعبن لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في لمّتكوي

 

 .العموم االقتصادية 
 .عموم التسيير 
  :المغة واألدب العربي 

  .دراسات أدبية 
  .دراسات لغوية 
  .دراسات نقدية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المركز الجامعي بالبيض، والمتضمن تأىيل 2020 أكتوبر 12المؤرخ في  750رقم ممحق بالقرار 

 التالية: الشعبلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في 
 

 لرياضية:عموم وتقنيات التربية البدنية وا 
    .التدريب الرياضي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة، 2020أكتوبر  13مـؤرخ فـي  24رقـم  قــرار

  لدى مديرية الخدمات الجامعية سطيف
 

 ث العممي،إن وزير التعميم العالي والبح
، 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  -

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

 مق بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية.المتع
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ. يتضمف تعييف
، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقـ  -

سبتمبر سنة  14ي المؤرخ ف 03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 
2003. 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قـ بمقتضى المرسـو التنفيذي ر  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصبلحيات وز 

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات  ، المتضمف إنشاء2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا
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عضاء لجنة الخدمات أل النيائية تشكيمةال، المتضمف 2020سنة  سبتمبر 17نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 .سطيفاإلجتماعية، لػدى مديرية الخدمات الجامعية 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 .سطيفتجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية  لى:المـادة األو 
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 عادؿ كفي، -03 ،ياسيف بونقطة -02 ،مراد بولقرع -01
 ثماف قجالي،ع -06 ،عبد العالي شويحة -05 ،سمير بوكوش -04
 رشيد مرعاف. -09 ،ياسيف سامعي -08 ،مقداد صالحي -07

 

 األعضاء اإلضافيون:  
 عياش فميفمة. -03 لخضر حمادي، -02 العربي سييمي، -01

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية سطيف يرمديرية الخدمات الجامعية يكمف السيػد مد :4المـادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020أكتوبر  13حرر بالجزائر في: 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة   2020أكتوبر  13مـؤرخ فـي  25رقـم  قــرار
   1لــدى كمية الطب بجــامعـة 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  -

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

          االجتماعية. المتعمق 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 المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصبلحيات وز 
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يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي ، 2015سنة جويمية  11ؤرخ في مال 179-15ذي رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -
 وسيرىا. 1ـ جامعة الجزائر، المتعمق بتنطي1984أوت سنة  18المؤرخ في  84-209

لدى   ، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية2020 فيفري سنة 10 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -
 .1كمية الطب بجامعة الجزائر

 ُيـقـــــّرر
 

 .1تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كمية الطب بجامعة الجزائر المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2 المـــادة

 األعضاء الدائمون: 
 نمار رشيد، -03 حايل كماؿ، -02 سيد ادريس نسيـ،  -01
 عويني بدر الديف، -06 بوديس عبد الحكيـ، -05 أعراب عبد الحكيـ، -04
 برقوؽ دمحم. -09 شباطي كماؿ، -08 شموش إبراىيـ، -07

 

 اء اإلضافيون :األعض
 خربوش نبيمة. -03 كمنمر أحسف،  -02 نبشي ليمة، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المــادة 
سمية ، بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الر 1يكمف السيػد عميد كمية الطب بجامعة الجزائر :4المـادة 

 لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2020أكتوبر  13حرر بالجزائر في: 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تحاق وكيفيات توجيو والتسجيل يحدد شروط االل، 2020أكتوبر  14مؤرخ في  751رقم  قــرار

 في الدراسات الجامعية لنيل شيادة الماستر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف 1999أفريل  4الموافق 1419ذو الحجة عـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
جواف سنة  23الموافق  1441المؤرخ في األوؿ ذو القعدة عاـ  163-20ـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرسو  -

 .، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المعدؿ والمتمـ2020
، 2020سنة  مارس 21الموافق  1441عاـ  رجب 26المؤرخ في  69-20بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .(19 –حة كورونا )كوفيد باإلجراءات الوقائية ومكافحة تفشي جائ المتعمق
، 2020سنة  مارس 24الموافق  1441عاـ  رجب 29المؤرخ في  70-20بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .(19 –المتعمق باإلجراءات الوقائية اإلضافية ومكافحة تفشي جائحة كورونا )كوفيد 
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، 2013يناير سنة  30لموافق ا 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2008سنة  أوت 19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف نظاـ الدراسات لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

سنة  أوت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  بمقتضى المرسـو -
 .، الذي يحّدد القواعد الخاصة لتنظيـ الجامعة وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ2003

، 2005 غشت سنة 16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .قواعد الخاصة لتنظيـ وسير المركز الجامعيد المياـ والالذي يحدّ 

الذي  2018مارس سنة  19الموافق  1439ؿ رجب عاـ المؤرخ في أوّ  95-18بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .د شروط وكيفيات االعتراؼ بشيادات التعميـ العالي األجنبيةيحدّ 

اعد المشتركة لمتنظيـ والتسيير قو الد الذي يحدّ  2011نوفمبر  03المؤرخ في  711بمقتضى القرار رقـ  -
 .لمدراسات الجامعية لنيل شيادتي الميسانس والماستر يفالبيداغوجي

د كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طوري الذي يحدّ  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712بمقتضى القرار رقـ  -
 .الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر

 .ةالمتضمف كيفيات ترتيب الطمب 2011نوفمبر  03رخ في المؤ  714بمقتضى القرار رقـ  -
المتضمف شروط التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل  2014جواف  09المؤرخ في  363بمقتضى القرار رقـ  -

 .شيادة الماستر
د األحكاـ االستثنائية المسموح بيا في مجاؿ الذي يحدّ  2020 أوت 26المؤرخ في  633بمقتضى القرار رقـ  -

 .2020-2019الجامعية  بعنواف السنة 19-وتقييـ وانتقاؿ الطمبة خبلؿ فترة كوفيد يفظيـ والتسيير البيداغوجيالتن
 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد شروط االلتحاؽ وكيفيات التوجيو والتسجيل في الدراسات الجامعية لنيل  المادة األولى:
 شيادة الماستر.

 لالفصل األوّ 
 مة لاللتحاقشروط عا

 توفوف عمى الشروط المحّددة في ىذا القرار.سالذيف ي لممترشحيفيفتح  .يكتسي الماستر طابعا وطنيا :2المادة 
بمسارات الماستر المؤىمة والمفتوحة مف خبلؿ مواقع الواب  ،سنة جامعية بعنواف كلّ  ،إعبلـ الطمبة يتـّ  :3المادة 

 الوسائط اإلعبلمية. لمؤسسات التعميـ العالي وباستعماؿ كلّ 
شيادة  ئز عمىحامشيادة الميسانس الممنوحة مف طرؼ مؤسسة التعميـ العالي أو ل محائزيف عمىيمكف ل :4المادة 

 أجنبية معترؼ بمعادلتيا، االلتحاؽ بالدراسات الجامعية لنيل شيادة الماستر.
 4شيادات بكالوريا + محائزيف عمىستر ليمكف السماح لبللتحاؽ بالدراسات الجامعية لمسنة األولى ما :5المادة 

أجنبية معترؼ  الحائزيف عمى شيادةسنوات الممنوحة مف طرؼ مؤسسة لمتعميـ العالي ولممترشحيف 
 بمعادلتيا.
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المترشحيف المتخرجيف في آخر  تسجيل كلّ  ، ضمافسنة جامعيةّ  بعنواف كلّ  ،مؤسسة التعميـ العالي يمكف :6المادة 
 دفعة.

في السنة األولى أقصى مف المقاعد البيداغوجية المفتوحة  كحدّ  % 20ة تقّدر بػتخصص حصة إضافي
الذيف ينتموف لمؤسسات التكويف  لممترشحيفعرض تكويف في الماستر، لممتخرجيف القدامى لممؤسسة  كلّ ل

 العالي األخرى.
 5شيادات بكالوريا + يف عمىمحائز يمكف السماح لبللتحاؽ بالدراسات الجامعية لمسنة الثانية ماستر ل :7المادة 

التدرج في العموـ الطبية الممنوحة مف طرؼ مؤسسة لمتعميـ  ةشياد محائزيف عمىل ولممرشحيفسنوات، 
 العالي، ولممترشحيف الحامميف لشيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا.

صمية تقديـ رسالة تحفيز يجب عمى المترشح لمدراسات في السنة األولى أو الثانية ماستر في مؤسستو األ :8المادة 
 مرفوقة ببطاقة رغبات وفق نموذج يمكف تحميمو مف موقع الواب لممؤسسة.

 :يجب عمى المترشح لمدراسات في السنة األولى أو الثانية ماستر خارج مؤسستو األصمية تقديـ :9المادة 
 سةرسالة تحفيز مرفوقة ببطاقة رغبات وفق نموذج يمكف تحميمو مف موقع الواب لممؤس، 
 ،نسخة مف كشف نقاط البكالوريا 
 ،نسخة مف شيادة التدرج 
 .نسخة مف كشف النقاط لممسار الجامعي 

 

 الفصل الثاني
 

 التوجيوالترتيب و كيفيات 
قصد  الحائزيف عمى شيادات الميسانس أو شيادات أجنبية معترؼ بمعادلتيا، يتـ ترتيب المترشحيف :10المادة 

ل عمييا طواؿ مسار تكوينيـ طبقا استر عمى أساس النتائج المحّص التوجيو نحو مسار تكويف في الم
 والمذكور أعبله. 2011نوفمبر  03المؤرخ في  714ة في القرار رقـ لؤلحكاـ المحددّ 

شيادات أجنبية  الحائزيف عمىسنوات و  4شيادات بكالوريا +  الحائزيف عمىترتيب المترشحيف  يتـّ  :11المادة 
عمى أساس المعدؿ الحسابي ، ماستر السنة األولىلتوجيو نحو مسار تكويف في معترؼ بمعادلتيا، قصد ا

والمذكور  2011نوفمبر  03المؤرخ في  714( مف القرار رقـ 03الصيغة الواردة في المادة الثالثة ) وفق
  .سنوات 4تكييفيا مع مسار تكويف كبلسيكي بكالوريا + أعبله، والتي يتـّ 

شيادات  الحائزيف عمى والمترشحيف سنوات 5شيادات بكالوريا +  الحائزيف عمىترشحيف ترتيب الم يتـّ  :12المادة 
شيادات أجنبية  الحائزيف عمىالتدرج في العموـ الطبية الممنوحة مف طرؼ مؤسسة لمتعميـ العالي، و 

بي عمى أساس المعدؿ الحسا، ماسترلسنة الثانية معترؼ بمعادلتيا، قصد التوجيو نحو مسار تكويف في ا
والمذكور  2011نوفمبر  03المؤرخ في  714( مف القرار رقـ 03الصيغة الواردة في المادة الثالثة )  وفق

 األصمية. تكويفال اتتكييفيا مع مسار  أعبله ، والتي يتـّ 
 يشيادة الميسانس لمدفعة األخيرة لممؤسسة وفق ترتيب استحقاق الحائزيف عمىتوجيو المترشحيف  يتـّ  :13المادة 

 راعاة عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة حسب تخصص الماستر، وعمى أساس بطاقة رغبات المترشح.بم
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 56، 55المواد تنظيـ ىذا التوجيو مف طرؼ لجنة الترتيب والتوجيو ) ؿ.ت.ت(، كما ىي محّددة في  يتـّ 
 .أعبله، والمذكور 2011نوفمبر  03المؤرخ في  711القرار رقـ مف  57و

أجنبية  اتشياد ئزيف عمىالحاأو  مواليةمفئات العمى شيادات بالنسبة ليف ئز توجيو المترشحيف الحا يتـّ  :14المادة 
وباحتراـ الحصة القصوى  أعبله، 11 بنفس األشكاؿ المحّددة في المادة ، حسب الحالة،معترؼ بمعادلتيا

 :( أعبله06المحّددة في المادة السادسة )
  ظاـ نفي الميسانس المتخرجيف الجددLMD الجامعية األخرى، لممؤسسات 
  نظاـ في الميسانس المتخرجيف القدامىLMD  ،لممؤسسة 
  نظاـ في الميسانس المتخرجيف القدامىLMD الجامعية األخرى، لممؤسسات 
  + (4المتخرجيف في النظاـ الكبلسيكي )بكالوريا. 

 اتشياد ئزيف عمىالحاأو  مواليتيفال يففئتمعمى شيادات بالنسبة ليف ئز توجيو المترشحيف الحا يتـّ  :15المادة 
عدد وباحتراـ  أعبله، 11 بنفس األشكاؿ المحّددة في المادة ، حسب الحالة،أجنبية معترؼ بمعادلتيا

 عمى مستوى المؤسسة:المقاعد البيداغوجية المفتوحة 
 الممنوحة مف طرؼ مؤسسة لمتعميـ العالي، ،سنوات 5شيادات بكالوريا + عمى يف ئز الحا 
 التدرج في العمـو الطبية التدرج الممنوحة مف طرؼ مؤسسة لمتعميـ العالي عمىيف ئز الحا. 

)ؿ.ت.ت(، مف خبلؿ  اإلعبلف عف نتائج ترتيب وتوجيو المترشحيف مف قبل لجنة الترتيب والتوجيو يتـّ  :16المادة 
 موقع الواب لممؤسسة وبواسطة دعائـ اتصاؿ أخرى.

عمى لجنة الترتيب والتوجيو الرّد عمى  نبغيمفتوحة الستقباؿ طعوف محتممة، وي( أياـ 03تمنح مّدة ثبلثة )
 ( مفتوحيف.02المترشحيف المعنييف في غضوف يوميف )

 

 الفصل الثالث
 

 التسجيل
ـّ ايسمح التسجيل في دراسات  :17المادة  مف طرؼ لجنة الترتيب  قبوليـلسنة األولى ماستر لممترشحيف الذيف ت

 ت(، طبقا ألحكاـ ىذا القرار.والتوجيو )ؿ.ت.
مف ىذا القرار،  07لسنة الثانية ماستر لممترشحيف المذكوريف في المادة ايسمح التسجيل في دراسات  :18المادة 

)ؿ.ت.ت(، وطبقا لممقاعد البيداغوجية  بعد ترتيبيـ حسب االستحقاؽ مف طرؼ لجنة الترتيب والتوجيو
 .تاحةالم

 تبرير دفع حقوؽ التسجيل. بائي يقـو المترشح التابع لمؤسسة االستقباؿ تسجيل النيالعند  :19المادة 
 يتضمف ممف المترشحيف التابعيف لمؤسسات أخرى الوثائق اآلتية:

 ،النسخة األصمية لكشف النقاط لمبكالوريا أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا 
 ،نسخة مف شيادة التدرج التي تسمح بالتسجيل في الماستر 
 بع،ممسار الجامعي المتّ لنقاط الصمية لكشوؼ النسخ األ 
  حقوؽ التسجيل.تبرير دفع 
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 الفصل الرابع
 

 أحكام نيائية
 

بعد انقضاء مّدة  الترشح لمتسجيل لنيل شيادة ماستر ثانية، إالّ  أولى شيادة ماستر محائزيفال يمكف ل :20المادة 
 ستر .( سنوات ابتداء مف تاريخ الحصوؿ عمى آخر شيادة الما05خمس )

بإدراج قوائـ الطمبة المسجميف في الدراسات الجامعية لنيل شيادة الماستر في  مؤسسةف مدير اليكمّ  :21المادة 
 النظاـ اإلعبلمي المدمج لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 تمغى كّل األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :22المادة 
فيما يخصو،  مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كلّ  ومدراءوالتكويف العالييف ف المدير العاـ لمتعميـ يكمّ  :23المادة 

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

 2020 أكتوبر 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300يعدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  14مؤرخ في  752رقم  قــرار
 1الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

 

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

 .منو 3المادة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ السيما  1والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف
 2020سنة جواف  23الموافق  1441ذي القعدة  أوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -

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

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

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

 .، المعدؿ1وىرافجامعة 
 ُيـقـــــّرر

أعبله،  والمذكػورالمعدؿ  ،2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300رقـ  قراريعػدؿ الجدوؿ الممحق بال المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىوكما 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 أكتوبر 14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 اقي بن زيانأ.د عبد الب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ،ف بالتعميـ العالي والبحث العمميالوزير المكم  ممثل رئيس ببلسكة إسماعيل -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 ،ممثل وزير الدفاع الوطني عضو حرشاوي عبد اليادي -
  ،ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو أرزقي سميماني -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بالبكوش عبد القادر -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو نيف عمي -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري  عضو عثماني يحي -
صبلح المستشفياتاممثل الوزير المكمف بالصحة والسك عضو بودعة عبد الناصر -  ،ف وا 
 ،ف الدينية واألوقاؼممثل الوزير المكمف بالشؤو  عضو عمروش مسعود -
 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جاب هللا فريد -
 والفنوف، بالثقافة ةالمكمف ةممثمة الوزير  عضو صالحي بشرى  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية عضو حريزي معمر -
 .ممثل الوالي عضو بوستة دمحم -

 

 .".................................قي بدون تغييروالبا................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019 جانفي 21المؤرخ في  57يعدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  14مؤرخ في  753رقم  قــرار
  2وىران جامعةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  الذي

 

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

 .،المعدؿ والمتمـتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
نة غشت س 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذي القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف ،2014
إدارة جامعة  الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2019 جانفي 21المؤرخ في  57وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.2وىراف
 ُيـقـــــّرر
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 أعبله، كما ىور والمذكػو المعدؿ ،2019 جانفي 21المؤرخ في  57يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  ولى:المادة األ 
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 أكتوبر 14 فيحرر بالجزائر 

 والبحث العمميوزير التعميم العالي 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران 

 ن:واألعضاء المعين  -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي يسرئ حمو أحمد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
  ،ممثل الوزير المكمفة بالتربية الوطنية عضو يأرزقي سميمان -
  ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بالبكوش عبد القادر -
 ،ر المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزي عضو سعيدي فيصل -
  ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري  عضو عثماني يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ ، عضو خميس عبد العزيز -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة  عضو الطيب عبد الحميد فيصل -
 والفنوف، بالثقافة ةلمكمفا ةممثل الوزير  عضو  بوزياف قويدر -
 ،ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية  عضو حريزي معمر -
  ،ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو جغادر عبد الجميل -
 بالموارد المائية،ممثل الوزير المكمف  عضو ترشوف جموؿ -
 ة والتييئة العمرانية،ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمي عضو سكينة جيبللي -
 .ممثل الوالي   عضو بوستة دمحم -

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

  2020أوت  05المؤرخ في  630رقم  يعدل القــرار ،2020 أكتوبر 14مؤرخ في  754قــرار رقم 
 والتكنولوجياضمن تعيين أعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموم والمت

 

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

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـوالمتضم
، 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  19-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

والمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا، 
 .منو 4السيما المادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 22موضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الوكاالت ال2019

ضمف تعييف أعضاء المجمس العممي لموكالة والمت 2020أوت  05المؤرخ في  630رقـ القػػرار وبمقتضى  -
 .الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا

 ُيـقـــــّرر
 

كما  تحرر والمذكور أعبله، ، 2020أوت  05لمؤرخ في ا 630 رقـ قػػرارالتعدؿ المادة األولى مف  :األولى المادة
 يأتي:

 .......................(..........بدون تغيير...................................) "المادة األولى:
يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا األشخاص 

 اآلتية أسماؤىـ:
 :بالنسبة لألساتذة الباحثين والباحثين الدائمين

 السيد قبوز نور الديف. -

 السيد بودية سيدي دمحم. -

 بموشراني عادؿ.السيد  -

 لونيس عز الديف.السيد  -

 السيد حفيفة أحمد. -

 السيد بمبشير حساف. -

  السيد بوطغاف عمار. -

 السيد مفتاح عمي. -

  السيد بوزيد عبد الرزاؽ -

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

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

 2020 أكتوبر 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جانفي  23 مؤرخ في 65رقم  قــراريعدل ال ،2020أكتوبر  14مؤرخ في  755قــرار رقم 
 مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة يحدد القائمة االسمية ألعضاءالذي 

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
ديسمبر سنة  14 الموافق 1412جمادى الثانية عاـ  7المؤرخ في  478-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 4ال سيما المادة  التقني حوؿ المناطق القاحمة، المعدؿ والمتمـ، المتضمف إنشاء مركز البحث العممي و 1991
 .منو
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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، الو  2011
 منو. 13ة الماد

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

مجمس إدارة مركز  يحدد القائمة االسمية ألعضاءالذي  2019جانفي  23 مؤرخ فيال 65رقـ  القػػرار وبمقتضى -
 .بحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمةال

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعبله، 2019جانفي  23المؤرخ في  65رقـ  قػػرارالتعدؿ المادة األولى مف  المادة األولى:
 تحرر كما يأتي:
 ....................(.............بدون تغيير.....................................) "المادة األولى:

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، كما 
 :يمي
 :األعضاء اآلخرين 

  مدير المركز،            كشبار دمحم سيف هللاالسيدة 
  رئيس المجمس العممي،                    حميس يوسفالسيد 

 .ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميينشر ىذا القرا :2المادة 
 2020 أكتوبر 14 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020أكتوبر  14مؤرخ في  756 رقم قــرار

 مسابقة االلتحاق بالطور الثاني لممدارس العميا يحّدد كيفيات تنظيم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، والمتضمف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ

جواف سنة  23الموافق لػ  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و المتّمـ  2020

، 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265 -08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يادة الماستر وشيادة الدكتوراه.والمتضمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وش

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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، 2016ونيو سنة ي 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

، المتضمف إحداث مجالس التأديب داخل مؤسسات 2014يونيو  11المؤرخ في  371وبمقتضى القرار رقـ  -
 التعميـ العالي.

بالطور الثاني  ، الذي يحّدد كيفيات تنظيـ مسابقة االلتحاؽ2018ماي  28المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقـ  -
 لممدارس العميا.

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176 -16رقـ  مف المرسوـ التنفيذي 9تطبيقا ألحكاـ المادة  المـــادة األولى:
المذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيـ مسابقة  2016يونيو سنة  14الموافق 

 لممدارس العميا.االلتحاؽ بالطور الثاني 
 

 الفصل األول
 

 أحكام عامة
 مبةلطيتـ عمى إثرىا ترتيب ا تنّظـ مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا بالنسبة لكل ميداف، :2المــادة 

خبلؿ السنة الجامعية السارية حسب الرغبات واألماكف البيداغوجية المتوفرة عمى مستوى  المسجميف بانتظاـ
 لعميا.المدارس ا

 مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا ذات طابع وطني، وتنّظـ سنوّيا في دورة واحدة. :3المــادة 
 ُيعّد مدير كل مؤسسة معنية بالمسابقة مسؤوال عمى السير الحسف لممسابقة عمى مستوى ىيكمو. :4المــادة 

 

 الفصل الثاني
 شروط المشاركة في المسابقة

سمح باجتياز مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا لمطمبة الذيف أنيوا بنجاح سنتيف مف التكويف ي :5المادة 
 التحضيري. 

ُتفتح مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا أيضا، لفائدة طمبة الجامعات والمراكز الجامعية في  :6المادة 
 ا بنجاح سنتيف دوف تكرار. وبيذا الصدد، يمكف لطمبة:طور التكويف في الميسانس والذيف اجتازو 

 ،ميداني عموـ وتكنولوجيا وعمـو المادة، المشاركة في مسابقة ميداف عمـو وتكنولوجيا 
 ،ميداف عمـو الطبيعة والحياة، المشاركة في مختمف مسابقات ميداف عمـو الطبيعة والحياة 
 اركة في مسابقة ميداف عموـ اقتصادية، تسيير ميداف عموـ اقتصادية، تسيير وعموـ تجارية، المش

 وعمـو تجارية،
 ،ميداف رياضيات وا عبلـ آلي، المشاركة في مسابقة ميداف رياضيات وا عبلـ آلي 
  ميداف ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة، المشاركة في مسابقة ميداف ىندسة معمارية، عمراف

 وميف المدينة.
  إنسانية واجتماعية عمـو إنسانية( المشاركة في مسابقة ميداف عمـو ) عبلـ واالتصاؿعمـو اإلشعبة

 .عبلـ واالتصاؿعمـو اإلشعبة 
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 عمـو ( المشاركة في مسابقة ميداف حقوؽ و عموـ سياسية)ميداف حقوؽ و  سياسيةالعمـو شعبة ال
 .عمـو سياسيةشعبة  سياسية

مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس تتولى المدرسة، مكاف إيداع ممف الترشح، انتقاء المترشحيف ل
 العميا، بناء عمى دراسة الممفات وفق عدد األماكف المتوّفرة.

باإلضافة إلى ذلؾ، تعتبر مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا مسابقة تتويجيو وترتيبية بالنسبة 
 لمطمبة غير منتموف لممدارس العميا.

 از المسابقة لكل طالب:ال يسمح باجتي :7المــادة 
 سبق لو المشاركة في المسابقة بالنسبة لطمبة الجامعات والمراكز الجامعية، -
 سبق لو النجاح في المسابقة. -

 الفصل الثالث
 تنظيم المسابقة

 ُتنّظـ المسابقة حسب الميداف وعمى مستوى مختمف المؤسسات المعنية.  :8المــادة 
ل مدرسة عميا، تكّمف بتنظيـ وتسيير مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني تحدث لجنة عمى مستوى ك :9المــادة 

 لممدارس العميا.
 وبيذا الّصدد، تتكّفل ىذه المجنة بػاإلشراؼ عمى:

 إعداد مواضيع المسابقة حسب الميداف، -
 تنظيـ حراسة االختبارات في المؤسسات المعنية بالمسابقة، -
 تنظيـ عممية االغفاؿ، -
 .تنظيـ عممية التصحيح -

 توّضح الكيفيات العممية ذات الصمة بالمسابقة، بواسطة النظاـ الداخمي لممسابقة. :10المادة 
 تتضمف المسابقة اختبارات كتابية و/أو بيانية.  :11المادة 
تحّدد مصالح الوزارة المكمفة بالتعميـ العالي بالتنسيق مع مدراء المدارس بالنسبة لكل ميداف، اختبارات  :12المادة 

مسابقة، ومّدتيا، ومعامبلتيا. وتدّوف في محضر وترسل لمدراء المؤسسات المعنية بالمسابقة مف أجل ال
 التنفيذ. 

جراءات  تكميمية، عند الحاجة،  :13المادة  يمكف مصالح الوزارة المكمفة بالتعميـ العالي، إقرار أحكاـ  خاصة  وا 
 قل قبل تاريخ المسابقة.يوما عمى األ (15)وترسل إلى مختمف المؤسسات خمسة عشر 

ُترسل قوائـ المترشحيف المقبوليف الجتياز المسابقة إلى وزارة التعميـ العالي، مباشرة بعد المداوالت  :14المادة 
 األخيرة لبلمتحانات التي تنّظـ داخل األقساـ التحضيرية. 

 

يكوف الفارؽ بيف العبلمتيف أقل  تخضع جميع أوراؽ االختبارات لتصحيح مزدوج تحت اإلغفاؿ. عندما :15المادة 
ـّ االحتفاظ بالعبلمة التي تناسب معّدؿ العبلمتيف. وفي حالة ما إذا كاف  (03)أو يساوي ثبلث  نقاط، يت

ـّ المجوء إلى تصحيح ثالث. وفي ىذه الحالة يكوف  (03)الفارؽ بيف العبلمتيف يتعّدى الثبلث  نقاط، يت
 بلمة النيائية. معّدؿ العبلمتيف المتقاربتيف، ىو الع

 تترؾ باقي الحاالت لتقدير األساتذة المصححيف المعنييف.
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تنعقد لجنة المداوالت تحت اإلغفاؿ بالنسبة لكل مدرسة، وتتشكل مف ممثل عف األساتذة المصححيف  :16المادة 
 عف كل مادة، ُيعّيف رئيس المجنة بالتشاور بيف أعضاءىا.

 يأتي: تكّمف لجنة المداوالت بما :17المادة 
 السير عمى تطابق النقاط مع معايير التقييـ، -
 القياـ بحساب المعّدالت العامة، -
 المحتممة في عبلمات التقييـ، تصحيح الفوارؽ  -
 المداولة تحت االغفاؿ ثـ ترتيب الطمبة حسب االستحقاؽ. -

اوالت التي يرأسيا األميف يتـ رفع اإلغفاؿ والمصادقة عمى نتائج المسابقة مف طرؼ المجنة الوطنية لممد :18المادة 
 العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي أو ممثبل عنو. تتكوف المجنة الوطنية لممداوالت مف:

 المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف، -
 مدراء المدارس العميا، -
 مدير التعميـ  والمتابعة البيداغوجية والتقييـ ، -
 معة.المدير الفرعي لممدارس خارج الجا -

 تعّد المجنة الوطنية لممداوالت سّيدة، وتعتبر قراراتيا نيائية وغير قابمة لمطعف. :19المادة 
تنشر نتائج المسابقة حسب الميداف وحسب المدرسة في الموقع االلكتروني لوزارة التعميـ العالي والبحث  :20المادة 

 ممداوالت.العممي، مباشرة بعد إعبلف النتائج مف طرؼ المجنة الوطنية ل
 371رقـ  تخضع كل حاالت الغّش و/ أو الحاالت التأديبية ذات الصمة بالمسابقة، إلى أحكاـ القرار :21المادة 

 .، المذكور أعبله2014يونيو  11المؤّرخ في 
 تجّند لجاف التأديب لممدارس العميا طواؿ مّدة المسابقة.

 قرارات لجاف التأديب نيائية وغير قابمة لمطعف.
مستحقات طبقا  (المصّححيف، والحّراس، والمكمفوف بالتنظيـ واإلغفاؿ)ُتدفع لممتدخميف في المسابقة  :22ة الماد

 لمتنظيـ الساري المفعوؿ.
 والمذكور أعبله.  2018ماي  28المؤرخ في  501تمغى أحكاـ القرار رقـ  :23المادة 
ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ومدراء المؤسسات يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بو  :24المادة 

الجامعية المعنية بالمسابقة، كل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الّرسمية لمتعميـ 
 العالي والبحث العممي.

 2020 أكتوبر 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تعيين أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية ، 2020أكتوبر  14مؤرخ في  757رقم  قــرار
 لممدارس العميا حسب الميدان

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ ذو  18المؤّرخ في  05–99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتمـ
يونيو سنة  23الموافق ؿ  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20رقـ  الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.الحكومة أعضاء تعييف والمتضّمف 2020
مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 منو. 63اذ الباحث ال سيما المادة ، المتضمف القانوف الخاص باألست2008
، 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 شيادة الماستر، شيادة الدكتوراه. لنيل شيادة الميسانس،المتضمف نظاـ التدريس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016سنة  يونيو14الموافق  1437عاـ  فرمضا 09المؤّرخ في 176 -16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد 
لممدارس العميا  تضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية، الم 2016أكتوبر  05المؤرخ في  1564القرار رقـ  -

 .سيرىاوتنظيميا و تشكيمتيا و  و يحدد صبلحيتياحسب الميداف 
 

 ُيـقـــــّرر 
 

، المذكور أعبله،  ييدؼ ىذا 2016أكتوبر 05المؤرخ في  1564مف القراررقـ  03تطبيقا لممادة  المادة األولى:
 القرار إلى  تعييف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا حسب الميداف. 

لعميا حسب الميداف وفقا لممحق ليذا تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس ا :2المادة  
 القرار.

ومدراء المدارس العميا،  بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييفيكمف : 3المادة 
 كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أكتوبر 14 في حرر بالجزائر
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ين أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية المتضمن تعي 2020أكتوبر  14المؤرخ في  757ممحق القرار رقم 
 قائمة اعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا حسب الميدان لممدارس العميا حسب الميدان

 ميدان: رياضيات إعالم آلي -1
 الصفة المدرسة االصمية االسم المقب

 رئيسة المدرسة العميا لئلعبلـ اآللي الجزائر كريمة بف عشبة -
 نائب رئيس المدرسة العميا لئلعبلـ اآللي سيدي بمعباس يموف م مالكي -
 عضو المدرسة العميا لئلعبلـ اآللي الجزائر عبد الصمد رضا غوماري  -
 عضو المدرسة العميا لئلعبلـ اآللي سيدي بمعباس عبد المطيف رحموف  -
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 عضو المدرسة العميا لئلعبلـ اآللي سيدي بمعباس جماؿ عمار بف صابر -
 عضو المدرسة العميا لئلعبلـ اآللي الجزائر  أميفدمحم مصطفاي -
 عضوة شرؽ  -الندوة الجيوية لمجامعات زيزات بوفايدة -
 عضو غرب -الندوة الجيوية لمجامعات لخضر لوكيل -
 عضو وسط -الندوة الجيوية لمجامعات يوسف حماؿ -
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادي ياسيف بوىابل -
 عضو تماعي االقتصاديالقطاع االج منصف كربغمي -

 

 المدينةهيذاى: هٌذست هعواريت، عوراى وههي  -2
 الصفة المدرسة االصمية االسم المقب

 رئيسة المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف عائشة بوسواليـ -
 نائب رئيس المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف ناصر الديف عطاري  -
 عضوة المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف مريـ ثمانيشابوع -
 عضو شرؽ  -الندوة الجيوية لمجامعات دمحم شريف عداد -
 عضوة وسط -الندوة الجيوية لمجامعات سامية شرقي -
 عضوة غرب -الندوة الجيوية لمجامعات كريمة أنوش -
 عضوة القطاع االجتماعي االقتصادي حسنة حجيمة -
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادي اكمي وشعمر  -

 

 ميدان: عموم الطبيعة والحياة -3
 الصفة المدرسة االصمية االسم المقب

 رئيس المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة زواوي  بوزناد -
 نائب رئيس المدرسة العميا لعمـو الغذاء والصناعات الغذائية الفبلحية الجزائر إدير بيتاـ -
 عضو االمدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجي عبد الناصر بودة -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة أحمد بف شعباف -
 عضو االمدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجي دمحم عادؿ كيشكار -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل دمحم كاشر -
 عضو ـو البحر وتييئة الساحلالمدرسة الوطنية العميا لعم خودير مزوار -
 عضوة المدرسة العميا لعمـو الغذاء والصناعات الغذائية الفبلحية الجزائر خيرة إسياخـ –دحماني  -
 عضو المدرسة العميا في عمـو الفبلحة مستغانـ بف خدة بميواري  -
 عضو المدرسة العميا في عمـو الفبلحة مستغانـ دمحم العفيفي -
 عضو لمدرسة العميا لمعمـو البيولوجية وىرافا  دمحم باي بابا حامد -
 عضوة المدرسة العميا لمعمـو البيولوجية وىراف وفاء بوغرارة -
 عضو شرؽ  -الندوة الجيوية لمجامعات عبد الحكيـ سنوسي -
 عضو وسط -الندوة الجيوية لمجامعات دمحم نبيل منوري  -
 عضو غرب -الندوة الجيوية لمجامعات حاسيني تساقي -
 عضوة ممثمة وزارة الفبلحة والتنمية الريفية  باية  ىاشمي -
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادي دمحم عماري  -
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 ميدان: عموم وتكنولوجيا -4
 الصفة المدرسة االصمية االسـ المقب

 رئيس المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر حميد يوسفي -
 عضو عموميةالمدرسة الوطنية العميا لؤلشغاؿ ال فرحات فدغوش -
 نائب رئيس المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وىراف عبد القادر شاكار -
 عضو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وىراف عبد القادر أريس -
 عضو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر اليادي بف يوسف -
 عضو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة جبلؿ بوزيد -
 عضو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة خالد بالعربي -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمري  بشير بف الوكمي -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمري  ايوب زرواؿ -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا دمحم أميف بموشراني -
 عضوة جـ و المعادفالمدرسة الوطنية العميا لممنا نجوى  معتوقي -
 عضوة المدرسة الوطنية العميا لممناجـ و المعادف ايماف عيشوري  -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لؤلشغاؿ العمومية كماؿ حمادي -
 عضو المدرسة العميا التكنولوجيات الصناعية عنابة صبلح الديف عزوز -
 عضو المدرسة العميا التكنولوجيات الصناعية عنابة دوال دعاس -
 عضو المدرسة العميا في العمـو التطبيقية تممساف لطفي مراد -
 عضو المدرسة العميا في العمـو التطبيقية تممساف دمحم مبروكي -
 عضوة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف حميمة غواس -
 عضوة رافالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوى فوزية طيب براىيمي -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا عمار رزوؽ  -
 عضو المدرسة العميا لمعمـو التطبيقية الجزائر عبد القادر بوطرة -
 عضو المدرسة العميا لمعمـو التطبيقية الجزائر حمزة خرفي -
 عضو شرؽ  -الندوة الجيوية لمجامعات لخضر تيفوتي -
 عضو وسط -امعاتالندوة الجيوية لمج جماؿ عبد الصمد -
 عضو غرب -الندوة الجيوية لمجامعات شكيب صبلجي -
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادي عبد الرحماف رحماني -
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادي جنيدي بف داود  -

 
 ميدان: العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير -5
 الصفة المدرسة االصمية االسـ المقب

 رئيس المدرسة العميا لمتجارة عمور لعبلوي  -
 نائب رئيس مدرسة الدراسات العميا التجارية حسيبة خميوف  -جمة   -
 عضو مدرسة الدراسات العميا التجارية نورالديف شنوفي -
 عضو المدرسة العميا لمتجارة زكريا معبوط  -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت منير ببللي -
 عضو ةيا عمـو التسيير عنابالمدرسة العم ياسيف نشمة -
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 عضو المدرسة الوطنية العميا لئلحصاء و االقتصاد التطبيقي بوبكر بف العايب -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لئلحصاء و االقتصاد التطبيقي يونس دحماني -
 عضو الرقمي دالمدرسة العميا لمتسيير واالقتصا ياسيف جبار -
 عضوة الرقمي در واالقتصاالمدرسة العميا لمتسيي نسريف بودور -
 عضوة المدرسة العميا المحاسبة والمالية بقسنطينة عفاؼ تينيو -
 عضوة المدرسة العميا المحاسبة والمالية بقسنطينة سمية الرياف -
 عضوة المدرسة العميا لبلقتصاد وىراف فتيحة داود -
 عضو االعماؿ تممساف ةالمدرسة العميا إلدار  ىشاـ بوسعدية -
 عضو االعماؿ تممساف ةالمدرسة العميا إلدار  دمحم بف بو زياف -
 عضوة المدرسة العميا عمـو التسيير بعنابة جميمة ايماف حمدي -
 عضوة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت جميمة عمارة -تومي  -
 عضوة المدرسة  العميا لبلقتصاد بوىراف نجية بمحاج أحمد -
 عضو شرؽ  -الندوة الجيوية لمجامعات ناجي بف حاسيف -
 عضو وسط -الندوة الجيوية لمجامعات عبد المجيد كادي -
 عضو غرب -الندوة الجيوية لمجامعات دمحم لزوؿ -
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادي سيفي غريب -
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادي سمير تغزوت -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رزنامة العطل الجامعية يحدد ،2020 أكتوبر 14مؤرخ في  758ر رقم قــرا
 2021-2020بعنوان السنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ّدؿ والمتّمـوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المع
، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
، 2008ايو سنة م 3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث
، 2013جانفي  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 .التعميـ العالييل شيادات ـ الدراسات لنانظالنصوص التنظيمية التي تحدد وبمقتضى  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

يـو  بالنسبة لفصل الشتاء ابتداء مف 2021-2020تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  المادة األولى:
 .، الثامنة صباحا2021 جانفي 02 السبت  مساًء إلى يوـ 2020ديسمبر 24الخميس 

 بالنسبة لفصل الربيع ابتداء مف يـو 2021-2020مسنة الجامعية تحدد العطمة الجامعية الفصمية ل :2المادة 
 .الثامنة صباحا 2021 مارس 20 السبت مساًء إلى يوـ 2021 مارس 11 الخميس
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 بالنسبة لفصل الصيف ابتداء مف يـو 2021-2020تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  :3المادة 
 .الثامنة صباحا 2021 سبتمبر 04 السبت وـي مساًء إلى 2021 جويمية 15 الخميس

يمكف لمؤسسات التعميـ العالي التي عرفت تأخر في إنجاز األعباء البيداغوجية والعممية تمديد السنة  :4المادة 
 .2021جويمية  31الجامعية إلى غاية 

 ال تطبق ىذه اإلجراءات عمى الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح. :5المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :6المادة 

 2020 أكتوبر 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 44) الرابعة واألربعون  الدورةاإلعالن عن افتتاح  يتضمن ،2020 أكتوبر 15مؤرخ في  قــرار
 لمجنة الجامعية الوطنية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2006يوليو سنة  15الموافق لػ  1427جمادى الثاني عاـ  19مؤرخ في ال 03-06األمر رقـ بمقتضى  -

 .وميةالمتضمف القانػػػوف األساسي العاـ لموظيفة العم
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ أوؿ ذي القعدة المؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 المعّدؿ و المتّمـ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقـ و  -

  .ف األساسي الخاص باألستاذ الباحثلقانو ، المتضمف ا2008
وتسييرىا  ـ المجنة الجامعية الوطنيةػػػػػػػػػػػالمتضمف تنظي 1994نوفمبر سنة  16بمقتضى القرار المؤرخ في و  -

 .ـؿ والمتمّ وتشكيميا، المعدّ 
عية المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجام 2020مارس  05في  المؤرخ 185رقـ بمقتضى القرار و  -

 .الوطنية
 ُيـقـــــّرر

 

 2008مايو  03المؤرخ في  130-08رقـ التنفيذي  مف المرسوـ 50لمادة ألحكاـ اتطبيقا  األولى:المادة 
الباحث والمشار إليو أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى اإلعبلف عف فتح المتضمف القانوف األساسي لؤلستاذ 

 ية الوطنية.( لمجنة الجامع44الدورة الرابعة واألربعوف )
( لمجنة الجامعية 44يعتبر مؤىموف لمترشح لمترقية إلى رتبة أستاذ بعنواف الدورة الرابعة واألربعوف ) :2المادة 

 ( سنوات خدمة فعمية بيذه الصفة.5الوطنية، جميع األستاذة المحاضروف قسـ "أ" الذيف يثبتوف خمس )
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، يتـ الولوج إلييا عف طريق حساب ؼ كل مترشح )ة(منصة رقمية مف طر  تودع ممفات الترشح عبر :3المادة 
إلكتروني تمنحو المؤسسة الجامعية األصمية لممترشح )ة(، وذلؾ وفقا لدليل إيداع ممف الترشح الذي يتـ 

 تحميمو مف موقع الواب لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
بكات وأنظمة اإلعبلـ واالتصاؿ الجامعية، كل فيما والسيد مدير الشيكمف السيد مدير الموارد البشرية  :4المادة 

 والذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتنفيذ ىذا القرار 
 2020 أكتوبر 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  ،2020أكتوبر  15/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 579قــرار رقم 

 اإلجتماعية بوحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
ذي ال ،1982سنة مػػػػػػػػػػػايو  15الموافق  1402عاـ  رجب 21المؤرخ في  179-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .ة وكيفية تمويميا، المتمـيحػػػػػػػػػػػػػػػدد محتوى الخدمات اإلجتماعي
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتعمق بتسيير الخدمات االجتماعية
، والمتضمف 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعباف عاـ  04المؤرخ في  60-88وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الطاقات المتجددة، المعدؿ والمتمـإنشاء مركز تنمية 
يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ2020
، 2013اير سنة ين 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا
جانفي سنة  11الموافق  1441جمادى األولى عاـ  15المؤرخ في  04 – 20فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 .، الذي يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ2020
، المتضمف إنشاء وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة 2002  نوفمبر 27وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 .لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة
، والمتضمف تفويض باإلمضاء إلى المدير العاـ 2020  جويمية 29المؤرخ في  550مى القرار رقـ وبناًء ع -

 .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
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والمتضمف فرز األصوات الخاصة بانتخاب أعضاء لجنة  2020سبتمبر  17وبناًء عمى المحضر المؤرخ في  -
 .اقات المتجددةالخدمات اإلجتماعية بوحدة البحث التطبيقي في الط

 

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية بوحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة، كما يمي: :األولىالمادة 
  األعضاء الدائمون: 

 ،ميداف السعيد 
 ،عطا هللا رشيدة 
 ،صبحي خديجة 
 ،  شرقي كمثـو
 ،غادة مختار 
 .بف ساحة عبد الحميد 

 

  األعضاء اإلضافيون: 
 ،بوغبلبة صالح 
 .شريف ساسية 

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

يكمف مدير وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية  :3 لمادةا
 والبحث العممي. لمتعميـ العالي

 2020أكتوبر 15 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 األستاذ حفيع أوراق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018 جوان 25المؤرخ في  591رار رقم يعدل الق، 2020أكتوبر  18مؤرخ في  762رقم  قــرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
 

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

 .منو 3وىراف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة والمتعمق بتنظيـ جامعة 
 2020سنة جواف  23الموافق  1441ذي القعدة  أوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .،المعدؿ والمتمـتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424انية عاـ جمادى الث 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .عميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير الت
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، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2018 جواف 25المؤرخ في  591وبمقتضى القرار رقـ  -
 وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

 ُيـقـــــّرر
 

 كما ىو أعبله، والمذكػور ،2018 جواف 25المؤرخ في  591يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 أكتوبر 18 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس ببلسكة إسماعيل -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 ،ممثل وزير الدفاع الوطني عضو أكساس عادؿ -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بالبكوش عبد القادر -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري  عضو عثماني يحي -
  ،بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكمف عضو أرزقي سميماني -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو سعيدي فيصل -
 ،ممثل الوزير المكمف بالشباب و الرياضة عضو سيافي ياسيف -
 والمواصبلت السمكية والبلسمكية،ممثل الوزير المكمف بالبريد  عضو تمار عبد القادر  -
 ،كمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير الم عضو عايسي فؤاد -
 جاب هلل فريد -
 سباع عمر -

 عضو
 عضو

 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة 
 ،ممثل الوزير المكمف بالطاقة

 ،ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو مقداد جميمة -
 الوالي. ةممثم عضو لعباف أسماء -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسم

 ،لكمية عمـو الطبيعة والحياة ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو  بف قادة مصطفىدمحم -
 ،لكمية اليندسة الكيربائية ذوي مصف األستاذية عف األساتذة ةمنتخب ةممثم عضو بوزادي سمطانة -
 ،ارية واليندسة المدنيةلكمية اليندسة المعم ذوي مصف األستاذية عف األساتذة ةمنتخب ةممثم عضو انوش كريمة -
 ،لكمية اليندسة الميكانيكية ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو عبد الحاكـ كوريداؾ ىواري  -
 ،لكمية الكيمياء ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو حطاب يوسف -
 ،ية الفيزياءلكم ذوي مصف األستاذية عف األساتذة ةمنتخب ةممثم عضو حمداش فاطمة -
 ،لكمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو بمقاضي خالد -
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 ،لمعيد التربية البدنية والرياضية ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو قدور بف دىمة طارؽ  -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو  معمر اليواري  -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو زوبعي اليادي -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بف عمارة عز الديف -
 ،عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم عضو بودشار عائشة -
 ،منتخب عف الطمبةممثل  عضو بف الحاج جموؿ صييب عبد الرحيـ -
 .ممثل منتخب عف الطمبة عضو فقاير دمحم رياض -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2020جويمية  06المؤرخ في  388يعّدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  19مؤرخ في  764 رقـم قــرار

 1سطيف -فرحات عباسلجامعة  قائمـة االسمية ألعضاء المجمس العمميلمد حـدّ الم
 

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

  .المعّدؿ والمتّمـ 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 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  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
بالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  د، المحد2020جويمية  06المؤرخ في  388وبموجب القرار رقـ  -

 .1سطيف-اسات عبلجامعة فرح
 03المؤّرخ في  1سطيف  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة فرحات عباس -

 .2020مارس 
 ُيـقـــــّرر

 

 -ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباس المادة األولى:
 .1سطيف

، وفقا لمجدوؿ الممحق 1سطيف-ائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباستحدد الق :2المادة 
 بيذا القرار.

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

 2020 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020جويمية  06المؤرخ في  388الذي يعّدل القرار رقم  2020أكتوبر  19 المؤرخ في 764رقـم ممحــق بالقـرار 
 1سطيف -فرحات عباسقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة لمد حـدّ الم

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

 العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج
بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات كّمف م مدير الجامعةنائب  لحسف كراش 3

 العممية
والثاني والتكويف المتواصل  ؿويف العالي في الطور األو بالتككّمف م مدير الجامعةنائب  داود حرز هللا 4

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو فكمّ م مدير الجامعةنائب  حسيف قصاص 5
 عميد كمية العمـو العياشي لوعيل 6
 عميد كمية التكنولوجيا فريد حب الحمص 7
 ة العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرعميد كمي 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
 جمس العممي لكمية العمـورئيس الم 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
 مجمس العممي لكمية الطبرئيس ال 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
 ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـوممّثل ا 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
 ية والتجارية وعمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصاد 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 جبلوجي 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد البصريات وميكانيؾ الدقة اروؽ بف عميف 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 زة زغبلشحم 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف عمـو الطبيعة والحياة رشيد بمحطاب 32
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف عمـو الطبيعة والحياة حسيف لعور 33
 اتذة المساعديفممّثل عف األس نبيل بوركاب 34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حداد بسطالي 35
 مدير وحدة بحث عبد الغاني مرداس 36
 أستاذ بالمدرسة الوطنية العميا العممة سطيف  عمي بوقارورة 37
 أستاذ بجامعة بجامعة البرج بوعريرج عبد الحميـ كساؿ 38
 مسؤوؿ المكتبة المركزية قطاؼ لخضر 39

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020أكتوبر  19مؤرخ في  765رقم  قــرار

 1سطيف-العمـــــوم بجامعة فرحات عباس لقسم اإلعـالم اآللــي بكمية
 

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

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

 .ّمـالمعّدؿ والمت 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
 2013اير سنة ين 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العمػػػػػوـ بجامعة فرحات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعػبلـ اآللػػي بكمية -

 .2019سبتمبر  22المؤّرخ في  1سطيف-عباس
 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48لمادة تطبيقا ألحكاـ ا المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
-العمػػػػػوـ بجامعة فرحات عباس القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعػبلـ اآللػػي بكمية

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

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

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

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020أكتوبر  19المؤرخ في  765 رقـمممحــق بالقـرار 
 1سطيف-العمـــــوم بجامعة فرحات عباس لقسم اإلعـالم اآللــي بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ رئيس المجنة العممية خرشي سامية 1
 رئيس القسـ خنتوت شعباف 2
 أستاذ  موساوي عبد الوىاب 3
 أستاذ  طواىرية دمحم 4
 أستاذ  خبابة عبد هللا 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" تومي اليزيد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لخفيف عبد العزيز 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" العوادي دمحم األميف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020جويمية  19المؤرخ في  494يعدل القرار رقم  ، 2020أكتوبر  19مؤرخ في  766رقم  قــرار

 بكمية العموم الدقيقة المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي
 تبسة-يوعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ والمتمـ. 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  77-13ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  19المؤرخ في  494وبمقتضى القرار رقـ   -

 .تبسة-ة العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسيلقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي بكمي
العموـ الدقيقة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي بكمية -

 .2020مارس  11تبسة المؤّرخ في -وعمـو الطبيعة والحياة بجامعة العربي تبسي
 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي  المادة األولى:
 تبسة. -العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بجامعة العربي تبسي بكمية
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العموـ الدقيقة وعمـو  اآللي بكمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ :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 
 ميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتع

 2020 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد لمقائمة االسمية ، 2020جويمية  19المؤرخ في  494الذي يعدل القرار رقم   2020أكتوبر  19المؤرخ في  766م ممحــق بالقـرار رق
 تبسة-بكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات واإلعالم اآللي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ العيمش لخضر 1
 رئيس القسـ منسل رفيق 2
 أستاذ  ىواـ كماؿ 3
 أستاذ  لعور دمحم رضا 4
 أستاذ  زراولية الحاج 5
 أستاذ  بف جنة حكيـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد المالؾ سالـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" منسل يحي 8
 ساعد قسـ "أ"أستاذ م نايت حمود دمحم الشريف 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2020جويمية  19المؤرخ في  497يعدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  19مؤرخ في  767رقم  قــرار
 بكمية العموم الدقيقة المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا التطبيقية

 تبسة-م الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسيوعمو 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ والمتمـ. 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  -

 .عّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء جامعة تبسة، الم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
ية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم 2020جويمية  19المؤرخ في  497وبمقتضى القرار رقـ   -

 .تبسة-بكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسيالبيولوجيا التطبيقية لقسـ 
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العموـ الدقيقة وعمـو  بكميةالبيولوجيا التطبيقية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2020مارس  11ي تبسة المؤّرخ ف-الطبيعة والحياة بجامعة العربي تبسي

 

 ُيـقـــــّرر
 

 بكميةالبيولوجيا التطبيقية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  المادة األولى:
 تبسة. -العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة بجامعة العربي تبسي

العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة  بكميةالبيولوجيا التطبيقية ة لقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والحياة بجامعة العربي تبسي

 تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي تبسي :3المادة 
 ي النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر ف

 2020 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد لمقائمة  2020جويمية  19المؤرخ في  497الذي يعدل القرار رقم   2020أكتوبر  19المؤرخ في  767ممحــق بالقـرار رقم 
 تبسة-بكمية العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي البيولوجيا التطبيقيةاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 

 الصفـة المقـباالسم و  الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طالب سميمة 1
 رئيس القسـ بوسكيف سميرة 2
 أستاذ  زغيب آسيا 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف حاج مبروكة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سماعمي سوسف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبمة خميدة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب بمبل زينب  7
 تاذ مساعد قسـ "أ"أس زياني سوسف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمقندوز كريمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020جويمية  19المؤرخ في  517يعدل القرار رقم  ، 2020أكتوبر  19مؤرخ في  768رقم  قــرار

 بكمية العموم والتكنولوجيا ندسة الكيربائيةالمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الي
 تبسة-بجامعة العربي التبسي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 اء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ.مف إنشوالمتض

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

سمية ألعضاء المجنة العممية الذي يحدد القائمة اال 2020جويمية  19المؤرخ في  517وبمقتضى القرار رقـ   -
 .تبسة-لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسي

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية العمـو والتكنولوجيا  -
 .2020مارس  12تبسة المؤّرخ في -بجامعة العربي تبسي

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية  المادة األولى:
 تبسة. -العموـ والتكنولوجيا بجامعة العربي تبسي

لعموـ والتكنولوجيا بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية ا :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 أكتوبر 19 فيبالجزائر حرر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمقائمةالمحدد  2020جويمية  19المؤرخ في  517الذي يعدل القرار رقم  2020أكتوبر  19المؤرخ في  768ممحــق بالقـرار رقم 
 تبسة-بجامعة العربي التبسي االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم لقسم اليندسة الكيربائية بكمية العموم والتكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوقدـو عزيز 1
 رئيس القسـ ميرمطاطمة س 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مراومية عبد هللا 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عويش عبد العزيز 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" وناس جماؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جدي عبد الغني 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يوسفي العطرة 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صيقع دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف داكير عبد الحكيـ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحدد لمقائمة ، 2020جويمية  19المؤرخ في  515، يعدل القرار رقم  2020أكتوبر  19مؤرخ في  769رقم قــرار 
 تبسة-بجامعة العربي التبسي كنولوجيااالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم والت

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ والمتمـ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24ؤرخ فيالم 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  -

 .تّمـوالمتضمف إنشاء جامعة تبسة، المعّدؿ والم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  19المؤرخ في  515وبمقتضى القرار رقـ   -

 .تبسة-ليندسة الميكانيكية بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة العربي التبسيلقسـ ا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العمـو والتكنولوجيا  -

 .2020مارس  12تبسة المؤّرخ في -بجامعة العربي تبسي
 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية  المادة األولى:
 تبسة. -العموـ والتكنولوجيا بجامعة العربي تبسي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة  :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ربي تبسيالع

 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 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 
 ر التعميم العالي والبحث العمميوزي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد  2020جويمية  19مؤرخ في ال 515الذي يعدل القرار رقم  ، 2020أكتوبر  19المؤرخ في  769ممحــق بالقـرار رقم 
 تبسة-بجامعة العربي التبسي لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية العموم والتكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دغبوج سمير 1
 رئيس القسـ عقوف رابح 2
 أستاذ  لطاىرحناشي دمحم ا 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمعزيزية دمحم الناصر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مدوكي رمزي  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ديحة عبد هللا 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب العوادي بوزيد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خميفة حسيف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حجاب عبد الحكيـ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2020جويمية  19المؤرخ في  504يعدل القرار رقم  ، 2020أكتوبر  19مؤرخ في  770رقم  قــرار
 بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية التاريخ واآلثارالمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 

 تبسة-بجامعة العربي التبسي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ والمتمـ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 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
 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 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  19المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقـ   -

 .تبسة-بجامعة العربي التبسي ية واالجتماعيةبكمية العمـو اإلنسان التاريخ واآلثارلقسـ 
 بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية التاريخ واآلثاروبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2020مارس  10تبسة المؤّرخ في -بجامعة العربي تبسي
 

 ُيـقـــــّرر
 

بكمية العمـو  التاريخ واآلثارل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعدي المادة األولى:
 تبسة. -بجامعة العربي تبسي اإلنسانية واالجتماعية

 بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية التاريخ واآلثارتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.تبسة، -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 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 
 ي والبحث العمميوزير التعميم العال

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد لمقائمة االسمية ، 2020ة جويمي 19المؤرخ في  504الذي يعدل القرار رقم   2020أكتوبر  19المؤرخ في  770ممحــق بالقـرار رقم 
 تبسة-بجامعة العربي التبسي بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية التاريخ واآلثارألعضاء المجنة العممية لقسم لقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شبللي عبد الوىاب 1
 رئيس القسـ فريد نصر هللا 2
 تاذ محاضر قسـ "أ"أس عسوؿ صالح 3
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" عيساوي ميا 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شنتي أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بميدي خميدة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زموشي دمحم شاىيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الداـ دمحم 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020جويمية  19المؤرخ في  503يعدل القرار رقم  ، 2020أكتوبر  19مؤرخ في  771رقم  قــرار

 بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفـمسـفة
 تبسة-بجامعة العربي التبسي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20رسوـ الرئاسي رقـ لمبمقتضى ا -

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

 .واعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والق 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 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  19المؤرخ في  503وبمقتضى القرار رقـ   -

 .تبسة-بجامعة العربي التبسي بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية لقسـ الفػمسػفة
 بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية ضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفػمسػفةوبناًء عمى مح -

 .2020مارس  10تبسة المؤّرخ في -بجامعة العربي تبسي
 

 ُيـقـــــّرر
 

العمـو بكمية  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفػمسػفة المادة األولى:
 تبسة. -بجامعة العربي تبسي اإلنسانية واالجتماعية

بجامعة  بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفػمسػفة :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العربي تبسي

 قتبسة، كل فيما يخصو، بتطبي-ويف العالييف ومدير جامعة العربي تبسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتك :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحدد لمقائمة 2020جويمية  19المؤرخ في  503الذي يعدل القرار رقم   2020أكتوبر  19المؤرخ في  771ممحــق بالقـرار رقم 
 تبسة-بجامعة العربي التبسي العموم اإلنسانية واالجتماعيةبكمية  االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفـمسـفة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زيات فيصل 1
 رئيس القسـ مولدي عاشور 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عزوز حاتـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" منصر عز الديف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شاوي رياض 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سماح مالؾ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أحمد معط هللا 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020جويمية  19المؤرخ في  496يعدل القرار رقم  ، 2020أكتوبر  19مؤرخ في  772رقم  قــرار

 بكمية العموم الدقيقة مية لقسم بيولوجيا الكائنات الحيةالمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العم
 تبسة-وعموم الطبيعة والحياة بجامعة العربي التبسي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ والمتمـ. ء الحكومة،والمتضّمف تعييف أعضا
 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 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  19المؤرخ في  496وبمقتضى القرار رقـ   -

 .تبسة-بجامعة العربي التبسيبيولوجيا الكائنات الحية بكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة لقسـ 
الدقيقة  بيولوجيا الكائنات الحية بكمية العموـوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2020مارس  10تبسة المؤّرخ في -بجامعة العربي تبسيوعمـو الطبيعة والحياة 
 

 ُيـقـــــّرر
 

بيولوجيا الكائنات الحية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  المادة األولى:
 تبسة. -ربي تبسيبجامعة الع بكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة

بيولوجيا الكائنات الحية بكمية العموـ الدقيقة وعمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة العربي تبسيالطبيعة والحياة 
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 تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق-ر جامعة العربي تبسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد لمقائمة االسمية  2020جويمية  19المؤرخ في  496الذي يعدل القرار رقم  ، 2020أكتوبر  19المؤرخ في  772ممحــق بالقـرار رقم 
 تبسة-بجامعة العربي التبسي عموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة بيولوجيا الكائنات الحية بكمية الألعضاء المجنة العممية لقسم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ تيف سمير 1
 رئيس القسـ جبلب سياـ 2
 أستاذة  جبار فوزية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوعبيدة حياة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دقاؽ أحمد 5
 تاذ محاضر قسـ "ب"أس ميحي عمي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب بوزداية كريـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فاطمي ىنداؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مشرـو آماؿ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020جويمية  19المؤرخ في  506يعدل القرار رقم  ، 2020أكتوبر  19مؤرخ في  773رقم  قــرار

 تبسة-المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والّمــغات بجامعة العربي التبسي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  جواف 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ والمتمـ. ف أعضاء الحكومة،والمتضّمف تعيي
 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  1430عاـ محـر  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 اء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنش
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020جويمية  19في  المؤرخ 506وبمقتضى القرار رقـ   -

 .تبسة-لكمية اآلداب والّمػػغات بجامعة العربي التبسي
تبسة -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والّمػػغات بجامعة العربي تبسي -

 .2020مارس  12في المؤّرخ 
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 ُيـقـــــّرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والّمػػغات بجامعة  المادة األولى:

 تبسة. -العربي تبسي
تبسة، وفقا -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والّمػػغات بجامعة العربي تبسي :2المادة 

 قرار.لمجدوؿ الممحق بيذا ال
 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 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 باقي بن زيانأ.د عبد ال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2020جويمية  19المؤرخ في  506الذي يعدل القرار رقم   2020أكتوبر  19المؤرخ في  773ممحــق بالقـرار رقم 

 تبسة-مية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والّمــغات بجامعة العربي التبسيالمحدد لمقائمة االس
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي عمر زرفاوي  1
 عميد الكمية صالح غريبي 2
 عميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةنائب ال عبد القادر خميف 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة اسماعيل دماف 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي ببلؿ محي الديف 5
 رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية رضا زايدي 6
 المغة اإلنجميزيةرئيس قسـ اآلداب و  أسماء ذوايبية 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي فاتح زيواف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية لطفي قواسمية 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي قدور سبلط 10
 تاذية عف قسـ اآلداب والمغة الفرنسيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األس طاىر عمر 11
 ممّثل األساتذة المساعديف ابراىيـ زرقي 12
 ممّثل األساتذة المساعديف خديجة بمعيدي 13
 مسؤوؿ المكتبة عبد الحكيـ بوخموط 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجمس العممي لمعيد العموم ألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2020أكتوبر  19مؤرخ في  774رقم  قــرار

 البيـــض-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي نور البشير
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
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 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  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

مي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير وبناًء عمى محضر انتخاب ممثّ  -
 .2020فيفري  11في البيػػػض المؤّرخ  -بالمركز الجامعي نور البشير

 

 ُيـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعبله2005غشت سنة  16ق المواف

 البيػػػض.-المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي نور البشير
ية والتجارية وعموـ التسيير بالمركز تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصاد :2المادة 

 البيػػػض، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الجامعي نور البشير
البيػػػض، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي نور البشير :3المادة 

 عميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمت
 2020 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2020أكتوبر  19المؤرخ في  774ممحق بالقرار رقم 

 البيـــض-لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي نور البشير
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد حمزة سايح 1
 مدير المعيد نشاد حكيـ 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج بو بكر بوسالـ أ 3
 مدير مساعد مكّمف لما بعد التدّرج والبحث العممي حفيع إلياس 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية  سايب عبد هللا 5
 رئيس قسـ العمـو عمـو التسيير قمقوؿ عبد الرزاؽ 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية  مجدوبي شيرزاد 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معة سميةص 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عبلؿ بمقاسـ 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمزة عمي 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مير حاج أدمحم 11
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بوشاكر جموؿ 12
 أستاذ مساعد قسـ "ب" قوادرية ربيحة 13
 أستاذ مساعد قسـ "ب" معروؼ جيبللي 14
 مديرة مخبر بحث ي أمينةموال 15
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020 أكتوبر 19مؤرخ في  775رقم  قــرار
 سكيكدة-1955أوت  20بكمية التكنولوجيا بجامعة  لقسم البتروكيمياء ىندسة الطرائق

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
مبر سنة سبت 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
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
التكنولوجيا  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البتروكيمياء ىندسة الطرائق بكمية -

 .2020سبتمبر  10ؤّرخ في كيكدة المس- 1955أوت  20بجامعة 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 20التكنولوجيا بجامعة  جنة العممية لقسـ البتروكيمياء ىندسة الطرائق بكميةالقائمة االسمية ألعضاء الم
 سكيكدة.-1955أوت 

التكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البتروكيمياء ىندسة الطرائق بكمية :2المادة 
 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-1955أوت  20

سكيكدة، كل فيما يخصو، -1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3ة الماد
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 يانأ.د عبد الباقي بن ز 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2020 أكتوبر 19المؤرخ في  775رقـم ممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20ية التكنولوجيا بجامعة بكم لقسم البتروكيمياء ىندسة الطرائق

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زيغد ليميا 1
 رئيس القسـ كريد فرياؿ 2
 أستاذ  مجراـ دمحم صالح 3
 أستاذ  جازي فيصل 4
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 أستاذ  رواينية منيرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رمضاف نسيمة 6
 اذ محاضر قسـ "ب"أست مشاطي فادية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خمفاوي مميكة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عيسى أمينة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020 أكتوبر 19مؤرخ في  776رقم  قــرار

 سكيكدة-1955أوت  20بكمية التكنولوجيا بجامعة  ةلقسم اليندسـة المـدني
 

 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  -

 يميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظالذي 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 صبلحيات وز 
 20التكنولوجيا بجامعة  ميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بك -

 .2020سبتمبر  10كيكدة المؤّرخ في س- 1955أوت 
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ى2003غشت سنة  23الموافق  1424

أوت  20التكنولوجيا بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية
 سكيكدة.- 1955

أوت  20التكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية :2المادة 
 الممحق بيذا القرار. سكيكدة، وفقا لمجدوؿ- 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 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 
 العممي وزير التعميم العالي والبحث

 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020 أكتوبر 19المؤرخ في  776 رقـمممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20بكمية التكنولوجيا بجامعة  ندسـة المـدنيةلقسم الي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كريمة مسعودي 1
 رئيس القسـ دمحم بوعباز 2
 أستاذ  حمودي بوزرد 3
 أستاذ  صالح مساسط 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حرية ىبيوب 5
 ر قسـ "ب"أستاذ محاض خالد بوجبلؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صبري رمراـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020 أكتوبر 19مؤرخ في  777رقم  قــرار

 دةسكيك-1955أوت  20بكمية التكنولوجيا بجامعة  لقسم اليندسـة الميكانيكية
 

 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  -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 20التكنولوجيا بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيكية بكمية -

 .2020سبتمبر  10يكدة المؤّرخ في سك- 1955أوت 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

أوت  20التكنولوجيا بجامعة  عضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيكية بكميةالقائمة االسمية أل
 سكيكدة.- 1955

 20التكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػة الميكانيكية بكمية: 2المادة 
 سكيكدة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.- 1955أوت 
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سكيكدة، كل فيما يخصو، -1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3 المادة
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 انأ.د عبد الباقي بن زي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020 أكتوبر 19المؤرخ في  777 رقـمممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20نولوجيا بجامعة بكمية التك لقسم اليندسـة الميكانيكية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كبليعية رضا 1
 رئيس القسـ خمفة ساىل حناف 2
 أستاذ  حداد سميـ  3
 أستاذ  لقويرة مسعود 4
 أستاذ  مطاطمة عبد الرزاؽ  5
 أستاذ  بوزويط عز الديف 6
 قسـ "ب"أستاذ محاضر  سباغ توفيق 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ماضي بمقاسـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قحقاح منير 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020 أكتوبر 19مؤرخ في  778رقم  قــرار

 سكيكدة-1955أوت  20ة بجامع لكمية الحقوق والعموم السياسية
 

 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   1422الثانية عاـ  جمادى 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  -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
أوت  20وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  -

 .2020جويمية  08سكيكدة المؤّرخ في -1955
 ُيـقـــــّرر 
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

أوت  20سمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تحديد القائمة اال
 سكيكدة.-1955

-1955أوت  20الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2020 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020 أكتوبر 19المؤرخ في  778رقم  رارــق بالقـــممح
 سكيكدة-1955أوت  20بجامعة  لكمية الحقوق والعموم السياسية

 الصفـة والمقـباالسم  الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  بو القمح يوسف 1
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي  زياف ىدى 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوحديد فارس 3
 قسـ الحقوؽ رئيس  عتيق نظيرة 4
 رئيس قسـ العمـو السياسية لوالجدري فيصل 5
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  بودفع عمي 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  غزيوي ىندة 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سيميني كريمة 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دوب نصيرة 9
 مدير مخبر بحث اؿ نور الديفبوالصمص 10
 مسؤوؿ المكتبة وادي صورية 11
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020 أكتوبر 19مؤرخ في  779رقم  قــرار
 سكيكدة-1955أوت  20لكمية التكنولوجيا بجامعة 

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
بر سنة سبتم 18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، 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  77-13قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

سكيكدة -1955أوت  20وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة  -
 .2020سبتمبر  24المؤّرخ في 

 رُيـقـــــرّ 
 

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

 سكيكدة.-1955أوت  20بجامعة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا 
سكيكدة ، وفقا -1955أوت  20التكنولوجيا بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020 أكتوبر 19المؤرخ في  779رقم  رارــق بالقـــممح

 سكيكدة-1955أوت  20بجامعة  لكمية التكنولوجيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصفّ  مساسط صالح 1
 عميد الكمية عموشي نسريف 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية زنير يوسف 3
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020أكتوبر  19مؤرخ في  780رقـم  قــرار
 مستغانــم-بجامعةعبد الحميد بن باديس لكّميــة الّمغات األجنبية 

 

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

 .المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .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  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صبلحيات وز 
المغات األجنبية بجامعة عبد الحميد ابف ة ػلكّميوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -

 .2020مارس  02خ في مستغانـ المؤرّ  -باديس
 ُيـقـــــّرر
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -المغات األجنبية بجامعة عبد الحميد ابف باديسة ػلكّميتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 مستغانـ.

 -المغات األجنبية بجامعة عبد الحميد ابف باديسة ػلكّميتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي : 2مادة ال
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. مستغانـ،

مستغانـ، كّل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةعبد الحميد ابف باديس :3المادة 
 بتطبيقيذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو،

 2020 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018نوفمبر  15المؤرخ في  965يعّدل القرار رقم ، 2020 أكتوبر 19مؤرخ في  781رقم  قــرار
 ميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباسالمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الع

 

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

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

 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  232-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف المدرسة العميا لئلعبلـ اآللي بسيدي بمعباس
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018نوفمبر  15المؤرخ في  965وبموجب القرار رقـ  -

 .، المعدؿاسلممدرسة العميا لئلعبلـ اآللي بسيدي بمعب
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لئلعبلـ اآللي بسيدي بمعباس المؤرخ  -

 .2018أكتوبر  16في 
 .2020جواف  17المؤرخ في  29وبناًء عمى ارساؿ مدير المدرسة رقـ  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

مة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لئلعبلـ اآللي ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائ المادة األولى:
 بسيدي بمعباس،

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لئلعبلـ اآللي بسيدي بمعباس وفقا لمجدوؿ  :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

مدير المدرسة العميا لئلعبلـ اآللي بسيدي بمعباس كل فيما يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2018نوفمبر  15المؤرخ في  965الذي يعّدل القرار رقم  2020 أكتوبر 19المؤرخ في  781ممحق بالقرار رقم 
 م اآللي بسيدي بمعباسالمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لإلعال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
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 مدير مساعد مكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل عمر بف صابر جماؿ 3
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019 جوان 11المؤرخ في  860يعدل القرار رقم ، 2020 أكتوبر 19مؤرخ في  782 رقم قــرار
 عموم والتكنولوجيا لمىواري بومدين  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

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

  .منو 3ديف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،السيما المادة العموـ والتكنولوجيا ىواري بوم بتنظيـ جامعة
 2020سنة جواف  23الموافق  1441ذي القعدة  أوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -

  .،المعدؿ والمتمـتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
سنة  غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

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

 .حث العمميلي والباالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
إدارة  مجمس  عضاءاالسمية ألالذي يحدد القائمة ، 2019 جواف 11المؤرخ في  860رقـ  وبمقتضى القرار -

      .ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا، المعدؿجامعة 
 

 ُيـقـــــّرر
 

أعبله، كما  مذكػوروالالمعدؿ  ،2019 جواف 11المؤرخ في  860يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 معموم والتكنولوجيا لقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة ىواري بومدين 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة  اإلسم والمقب

 البحث العممي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيس بف تميس  عبد الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو غاشي سماعيل -
 الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف، ةممثم عضو خورسي حسيبة -
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 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو عثامنة جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية،  عضو حمادو كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو جغاـ الزوبير -
 ممثل وزير الدفاع الوطني،  عضو سي دمحم لطفي مختار -
صبلح المستشفيات، عضو أيت مسعوداف دمحم الصديق -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 السمكية والبلسمكية،ممثل الوزير المكمف بالبريد والمواصبلت  عضو قارة سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو بركوف دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة، عضو مياجي حراز -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة،  عضو بف يخمف عمي -
 ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية، عضو برايؾ نبيمة -
 المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير عضو مكرسي سكندر -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو زيدي عبد المالؾ -
 ممثل الوالي. عضو مخالدي الياميف -

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

  2019 أفريل 25المؤرخ في  499يعدل القرار رقم ، 2020 أكتوبر 19مؤرخ في  783 رقم قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة جواف  23الموافق  1441ذي القعدة  أوؿالمؤرخ في  163-20اسي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئ -

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

 .منو 12ميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظي ،2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
إدارة جامعة  مجمس عضاءاالسمية ألالذي يحدد القائمة ، 2019 أفريل 25المؤرخ في  499رقـ  وبمقتضى القرار -

 البويرة.
 ُيـقـــــّرر

 ىوأعبله، كما  والمذكػور ،2019 أفريل 25المؤرخ في  499ر رقـ يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرا المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 أكتوبر 19 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 والبحث العممي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بداري كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو  بوسناف عبد الكريـ -
 بالتكويف والتعميـ المينييف، ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو أعراب عبد الناصر -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو بوزياف مراد -
 اف االجتماعي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضم عضو متناني ناصر      -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو بوطربوشة حميد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو حمادي رضا -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو حجاؿ رشيد -
 ممثل الوزير المكمف الصناعة، عضو بمباقي عبد الرحيـ -
 كمف بالشباب والرياضة،ممثل الوزير الم عضو جندر جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية،  عضو قانوف جودي -
 ،والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو عبد الحق نسيمة -
 ممثل  الوزير المكمف بالطاقة، عضو قمينػػػػػػػي لزىر -
 ممثل الوالي. عضو  بوشاف جماؿ -

 

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

  2018 ماي 14المؤرخ في  463يعدل القرار رقم ، 2020 أكتوبر 19مؤرخ في  784رقم  قــرار
 معة تيزي وزوالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 
 

 2020سنة جواف  23الموافق  1441ذي القعدة  أوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .،المعدؿ والمتمـتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف

 1989 لموافق أوؿ غشت سنةا 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 3والمتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، السيما  المادة 

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -
 .منو 12ـ، السيما المادة يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعدؿ و المتم 2003

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

إدارة جامعة  مجمس عضاءاالسمية ألالذي يحدد القائمة ، 2018 ماي 14المؤرخ في  463رقـ  وبمقتضى القرار -
 .تيزي وزو

 ُيـقـــــّرر
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محدد  ىوأعبله، كما  والمذكػور ،2018 ماي 14المؤرخ في  463يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 أكتوبر 19 في حرر بالجزائر

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تيزي وزو قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،  رئيس بودة أحمد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو كوباي عمي -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو لوحي رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو لعبلوي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو عوسي مصطفى -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو ياحي لخضر -
صبلح المستشفيات، عضو زيري عباس -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو عابد رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو ي قادةعجاب -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف، عضو قومزياف نبيمة -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو دحماف حميد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة ، عضو حميطوش موال -
 مية الريفية ،ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتن عضو لعيب مخموؼ -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية، عضو رابحي إسماعيل -
 ممثل الوالي. عضو جناف فريد -

 

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

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020 أكتوبر 20مؤرخ في  785رقم  قــرار
 لمركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

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

نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
، الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،ال سيما 2011
 .منو 21المادة 
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، 2013يناير سنة 30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، 2015مايو سنة  23الموافق  1436شعباف عاـ  4المؤرخ في  136 -15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .العمـو اإلسبلمية والحضارةحث في المتضمف إنشاء مركز الب

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 مية والحضارة كما يأتي:العممي لمركز البحث في العمـو اإلسبل
 

 :بالنسبة لباحثي المركز 
 توفيق،    برغوتي 
  دمحم،     خبيزي 
 ،مراح       سميرة 
 ،جعيد      عبد القادر 
 ،شنينة      حسيف 
 عامر.     مريقي 

 

 :بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز 
  األخضر،   األخضري 
 ،داودي       دمحم 
 صطفى.م       باجو 

 

 مباحثين الوطنيين المقيمين بالخارج:بالنسبة ل 
 محمود،            بف راس 
 بدراف،        بف لحسف 
 عبد المجيد.      بيـر 

 

 :األعضاء بحكم القانون 
 مدير المركز     زيد الخير        مبروؾ. 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 أكتوبر 20 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة   2020أكتوبر  21مـؤرخ فـي  26رقـم قــرار 
 فرحات عباس   -1سطيفلــدى جــامعـة 

 

 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  15ق المواف 1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

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

          االجتماعية. المتعمق بتسيير الخدمات
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441القعدة عاـ  المؤرخ في أوؿ ذي 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
-89يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ ، 2011سنة نوفمبر  28ؤرخ في مال 405-11ذي رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -

 .، المتضمف إنشاء جامعة سطيف1989أوت سنة  01المؤرخ في  140
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تنفيذي رقـ بمقتضى المرسـو ال -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصبلحيات وز 
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى 2020 أكتوبر سنة 07 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -

 .1جامعة سطيف
 ُيـقـــــّرر

 .1تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة سطيف ادة األولى:المـ
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون:                
 عادؿ زيات، -03 السعيد بوستة، -02 عادؿ شادري،  -01
 عبد الرزاؽ كرمالي، -06 خميل شناف، -05 عبد هللا زروؽ، -04
 نور الديف بودابة، -09 عمار زىواني، -08 عباس بمقاسـ، -07

 األعضاء اإلضافيون:               
 ميمود القمي. 03 لحبيب منصوري، -02 عزيزي سبتي، -01

 ار.( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القر 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـــــادة 
، بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ 1يكمف السيػد مديػر جامعة سطيف :4المـــــادة 

 العالي والبحث العممي.
 2020أكتوبر  21حرر بالجزائر في: 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة   2020أكتوبر  21مـؤرخ فـي  27رقـم قــرار 
 لــدى جــامعـة أم البواقي  

 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
، 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  -

 .دمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميالمحتوى الخ
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

      االجتماعية. المتعمق 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 المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ ، 2013سنة أفريل  15ؤرخ في مال 164-13ذي رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -

 .، المتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي2009جانفي سنة  04المؤرخ في  09-06
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى 2020 أكتوبر سنة 05 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -

 جامعة أـ البواقي.
 ُيـقـــــّرر

 

 لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة أـ البواقي. تجدد تشكيمة المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 سراج دمحم إلياس، -03 بوكثير جبار، -02 ساكري جماؿ،  -01
 أمجوج ىشاـ، -06 نجعـو يوسف، -05 كربوش ىشاـ، -04
 جرماف عمي، -09 مقراني عبد الوىاب، -08 رؽ،بوعروج طا -07

 األعضاء اإلضافيون :
   سيغة عمار. -02 خمارىشاـ، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3 المـــــادة
رار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ يكمف السيػد مديػر جامعة أـ البواقي، بتنفيػذ ىػذا القػ :4المـــــادة 

 العالي والبحث العممي.
 2020أكتوبر  21حرر بالجزائر في: 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، يحدد برنامج التعميم لمسنة الثالثة2020أكتوبر  26مؤرخ في  786رقم  قــرار 
 في مرحمة التدرج في الطب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـوالبحث العممي القانوف التوجييي لمتعميـ العالي
، 1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  215-71وبمقتضى المرسوـ التنفػيذي رقـ  -

 والمتضمف نظاـ الدراسات الطبية، المعدؿ.
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441عدة عاـ المؤرخ في أوؿ ذي الق 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013ينايػر سنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ -

 واّلذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
تنظيـ وتقييـ والتقدـ في الدراسات  كيفيات والذي يحدد 1987غشت سنة  3لمؤرخ في وبمقتضى القرار ا -

 الجامعية.
والذي يحدد تنظيـ الدراسات في مرحمة التدرج في الطب  1993يونيو سنة  13وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 وكيفييات تقييميا والتدرج فييا.
والذي يتضمف البرنامج البيداغوجي لمسنة األولى  2018يوليو سنة  18المؤرخ في  617وبمقتضى القرار رقـ  -

 لنيل الشيادة في الطب.
والذي يحدد كيفيات تنظيـ الطور األولى في  2018ديسمبر سنة  25المؤرخ في  1381وبمقتضى القرار رقـ  -

  مرحمة التدرج في الطب وتقييمو والتدرج فيو.
والذي يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية في مرحمة  2019يوليو سنة  07المؤرخ في  1058وبمقتضى القرار رقـ  -

 التدرج في الطب.
 ُيـقـــــّرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثالثة في مرحمة التدرج في الطب، وفقا  المادة األولى:
 لمبرنامج الممحق ليذا القرار.

كويف العالييف ومدراء مؤسسات التعميـ العالي المعنييف، كل فيما يخصو، يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والت :2المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 أكتوبر 26 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الثالثةيحدد برنامج التعميم لمسنة  الذي 2020أكتوبر  26مؤرخ في ال 786رقم بالقرار  الخاص ممحقال

 ين في العموم الطبيةالمديرية الفرعية لمتكو متوفر عمى مستوى  ،في مرحمة التدرج في الطب
 (المديرية العامة لمتعميم والتكوين العاليين-مديرية التكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2020أكتوبر  26 مؤرخ في 787رقم  قــرار
 المركز الجامعي بغميزان

 

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

 .المتمـتعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ و  فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2008نة يوليو س 9الموافق 1429رجب عاـ  6المؤرخ في  206-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2المادة  اوالمتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف، المتمـ، السيم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  10ألحكاـ المادة تطبيقا  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزاف.
 لجامعي بغميزاف في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز ا :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2020 أكتوبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان
 األعضاء المعينون: -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بمحاكـ مصطفى -
 الوزير المكمف بالمالية،ممثل  عضو حريدي جماؿ -
 ممثل الوزير  المكمف بالتربية الوطنية، عضو بركاني لخضر -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بوحفص رابح -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو سواكر عبدالحكيـ -
 المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، ممثل الوزير عضو عاصيمي عبد المطيف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو ديداف ادمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة، عضو تمنطيط جماؿ الديف  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو زموري دمحم أمزياف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة، عضو طيبي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية، عضو تريدي بوعبلـ -
 ممثل الوالي. عضو بوبكر بمكحل -
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 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، عضو بديار احمد -
 د اآلداب والمغات،ممثل منتخب عف األساتذة لمعي عضو بف شماني دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة، عضو جرموني مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو القانونية واإلدارية، عضو منقور قويدر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو والتكنولوجيا، عضو صالحي دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بورزامة عواد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو يبو كريـ -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو حاج سسميماف مميكة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو لكحل مصطفى -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو ة عبد الحكيـبك -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو أسامة بوعمود -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جوان  11المؤرخ في   862يعدل القرار رقم ، 2020أكتوبر  26مؤرخ في  788رقم  قــرار
 اء مجمس إدارة مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغيةالذي يحدد القائمة االسمية ألعض

 

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

 .المعدؿ والمتمـ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما  2011
 .منو 13المادة 

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

سنة  فبراير 26الموافق  1438عاـ  جمادى األولى 29المؤرخ في  95-17رقـ التنفيذي  بمقتضى المرسوـو  -
 .منو 4السيما المادة  ،البحث في المغة والثقافة األمازيغيةالمتضمف إنشاء مركز و ، 2017

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جواف  11المؤرخ في  862ار رقـ وبمقتضى القر  -
 البحث في المغة والثقافة األمازيغية، المعدؿ.

 ـقـــــّرريُ 
 

، المعدؿ، والمذكور أعبله، 2019جواف  11المؤرخ في  862تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 ولى كما يأتي:وتحرر المادة األ

 :...............................)بدوف تغيير(...................................المادة األولى"
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية، كمايمي:
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 : بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 ،السيد مرابط حمزة 

 

 ."............................والباقي بدون تغيير.................................."
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 

 2020 أكتوبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 باقي بن زيانأ.د عبد ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةــالثة الثّ ـنات لمسّ ـراسيحــّدد كيفّيـات تنظيــم الدّ ، 2020أكتوبر  26مــؤّرخ فـي  789 رقـم قــرار

 درج في الّطـب وتقييميـا والّتـدّرج فييــاـفي مرحمـة التّ 
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
والمتضّمف  1999أفريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في 05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمّتعميـ العالي والبحث العممي، المعّدؿ والمتّمـ
 والمتضّمف 1971 غشت سنة 25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  215-71وبمقتضى المرسوـ رقـ -

 .نظاـ الّدراسات الّطبّية، المعّدؿ
يونيو سنة  23الموافػق  1440المؤّرخ فػي أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقػـ -

 .ـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمّ 2020
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والذي يحّدد صبلحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
في الّدراسات  تّدرجات تنظيـ وتقييـ والوالذي يحّدد كيفيّ  1987غشت سنة  3وبمقتضى القرار المؤّرخ في  -

 .الجامعية
اسات في مرحمة الّتدّرج في تنظيـ الّدر كيفّيات والذي يحّدد  1993يونيو سنة  13وبمقتضى القرار المؤّرخ في  -

 .الّطب وكيفّيات تقييميا والّتدّرج فييا
والذي يحّدد كيفيات تنظيـ الّطور األّوؿ في مرحمة  2018ديسمبر  25المؤّرخ في  1381وبمقتضى القرار رقـ  -

 .رج فيوج في الطب وتقييمو والتدّ ر دّ تال
في مرحمػة  الّثالثػةة ػنلمسّ  الّتعميػـج ػذي يحّدد برناموال 2020أكتوبر سنة  26المؤّرخ في  786وبمقتضى القرار رقـ -

 .الّطػػب التّػدرج في
 ُيـقـــــّرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيـ الّدراسات لمّسنة الّثالثة في مرحمة الّتدّرج في الّطب  المادة األولى:
 وتقييميا والّتدّرج فييا.

( 04أربعة)في الّدراسات الجامعية لمّسنة الّثالثة في مرحمة الّتدّرج في الّطب  الذي يشكل برامج الّتعميـ :2المادة 
وحدات  (05في السداسي، وخمس)دمجتيف وحدتيف تعميمتيف مدمجة في السنة و وحدات تعميمية م

 معامبلت.موزونة ب عميمية سداسية،ضوعاتية تمو 
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ـّ تسجيل وا عادة تسجيل الطمبة  :3المادة   في بداية كّل سنة جامعية.دة لسنة دراسية واحيت
ـّ تنظيـ التقييـ  :4المادة  بالنسبة لمتعميـ النظري وفي  اتيةوالوحدات الموضوع دمجةنياية كل وحدة تعميمية م عنديت

 )التربص العيادي(. نياية السنة الجامعية بالنسبة لمتعميـ التطبيقي
 تطبيقي:والتربص ال اتيةات الموضوعوالوحد دمجةالمصادقة عمى الوحدات التعميمية الم :5المادة 
 إجباريا يعتبر الحضور في األعماؿ الموجية واألعماؿ التطبيقية. 
 ـّ المصادقة عمى الوحدات الّتعميمية الم إذا تغيب الطالب أكثر مف ثمث  اتيةوالوحدات الموضوع دمجةال تت

جراء االمتحاف الحق إل ال تعطي عدد حصص األعماؿ الموجية واألعماؿ التطبيقية ولو كانت مبررة،
 ، لموحدات التعميمية المدمجة أو الوحدات التعميمية الموضوعاتية.االستدراكي

 ( مرتيف في األسبوع، يمكف 02يعد الحضور لمتربص العيادي إلزاميا عمى األقل )مف طرؼ  زيادة المّدة
 تقباؿ.ما يتيحو ميداف التربص مف قدرات االسمسؤوؿ التربص و/أو رئيس المصمحة حسب 

  يتـ تعييف الطمبة لمياديف التربص مف طرؼ الكمية )رئيس القسـ(، يتـ إختيار مقر التربص عمى أساس
 االستحقاؽ.

  غيابات  (05الطالب أكثر مف خمس )كاف في رصيد يتـ اإلعبلف عمى عدـ المصادقة عمى التربص إذا
 ثبلثة غيابات غير مبررة في التربص العيادي. (03مبررة أو )

 في محضر المداوالت.  دوينو جنة البيداغوجية لمسنة ويتـ تقرار التأجيل مف طرؼ المّ موافقة عمى الـ تت 
 ا عمى:ـ إجباريً ييقيحتوي التّ  :6المادة 
I-  ّربص العيادي:الت 

التكويف لمسنة الثالثة المسجمة في دفتر الطالب، والتقييـ  حسب مدى اكتسابيتـ تقييـ التربص العيادي  -
 .ييكلوعي المالعيادي الموض

عمى األقل مف األىداؼ 70% ال تتـ المصادقة عمى التربص العيادي إذا لـ يتحصل الطالب عمى  -
 .في دفتر الطالبتضمنة الم

عّدىا األساتذة وفق التنقيط ف خبلؿ شبكة أ ييكل نوعيا ميتـ التقييـ العيادي الموضوعي الم -
A ,B ,C,D,E,. 

" في التقييـ العيادي E" أو " Dذا تحصل الطالب عمى تقييـ "ال يتـ المصادقة عمى التربص العيادي إ -
 .ييكلالموضوعي الم

  %80" والحصوؿ عمى أكثر مف Dيمكف المصادقة عمى التربص في حالة الحصوؿ عمى تصنيف " -
مع مسؤوؿ التربص و/أو مداولة بعد المف األساتذة مف أىداؼ التربص المدرجة في الدفتر، وبقرار 

 رئيس المصمحة.
 التربص العيادي تحت مسؤولية المسؤوؿ عمى التربص و/أو رئيس المصمحة.عمى مصادقة الكوف ت -
التعميـ و/أو وحدات دمجة في حالة عدـ المصادقة عمى التربص والقبوؿ في الوحدات التعميمية الم -

رئيس المصمحة شرط موافقة ، يمكف لمطالب إعادة التربص خبلؿ العطمة الصيفية اتيةالموضوع
 .ا عمى األقليومً  62أياـ التربص الصيفي  مجموعيجب أف يكوف  ،ميةوالك



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   184

 

 

يمكف لمطالب إعادة التقييـ خبلؿ الدورة دمج في التقييـ العيادي الموضوعي الم الرسوبفي حالة  -
مع الكمية قبل نسيق اإلستدراكية المبرمجة مف طرؼ المسؤوؿ عمى التربص و/أو رئيس المصمحة بالت

 ية الجارية.نياية السنة الجامع
II-  ّالمدمجة عميميةالوحدات الت: 

 .واألعماؿ الموجية(محاضرات التعميـ النظري )ال -
 .دمجةفي جميع مواد الوحدات التعميمية الم -
أسئمة متعددة  أو أسئمة متعددة االختيار المدمجة تخص حالة عيادية، توزيع األسئمة حسب المادة، -

عمـ  50%يتناسب ساعي لكل منيا )حة وقصيرة، أسئمة ذات أجوبة مفتو معزولة، و/أو  االختيار
 ،بيولوجيا( %15الطبي وعمـ األشعة و التصوير %15 فيزيولوجيا مرضية %20 األحياء اإلكمينيكي،

 ،اًل سؤا 90إلى  60يشمل االمتحاف ما بيف  -
 دقيقة. 120مدة اإلمتحاف  -
III- التعميمية: اتيةالوحدات الموضوع 

 ـ إجباريا عمى:ييالتقنصّب ي
 .واألعماؿ الموجية واألعماؿ التطبيقية(المحاضرات ) النظري  التعميـ -
 .اًل سؤا 60إلى  40يشمل كل إمتحاف ما بيف  -
أواألسئمة ذات البسيطة و/ ذات االختياراتواألسئمة  االختياراتتكوف األسئمة مف نوع األسئمة المتعددة  -

 ،اقتراحات( 05ف بيف خمس )وتشمل األسئمة عمى إجابة صحيحة واحدة م األجوبة المفتوحة والقصيرة
 دقيقة. 120إلى  80تتراوح مدة االمتحاف ما بيف  -

 يحسب المعدؿ السنوي العاـ لممقياس كما يمي: :7 المادة
 المعامل Xالنقطة المتحصل عمييا 

التي تحتوي عمى أعماؿ تطبيقية، يحسب المعدؿ السنوي حسب  التعميمية المدمجةبالنسبة لموحدات 
 الصيغة التالية:

 ( + نقطة األعماؿ التطبيقيةX 4)النقطة المتحصل عمييا في النظري 
5 

 السنة الجامعية وفًقا لمشروط التالية:عمى مصادقة التخضع  :8 المادة
 .لئلنتقاؿ إلى السنة الموالية 10/20يجب أف يكوف المعدؿ السنوي يفوؽ أو يساوي  -
 التالي:ّنحو يحسب المعدؿ السنوي عمى ال -

 اتيةوحدة موضوع دمجة و كلّ وحدة تعميمية مكل المتحصل عمييا في مجموع النقاط 
 مجموع المعامبلت

 ة كما يمي:اتيالموضوعالتعميميةوالوحدات المدمجة تحسب معامبلت الوحدات التعميمية 
 دمجة.بالنسبة لموحداتالتعميمية الم 4معامل  -
 .اتيةبالنسبة لموحدات الموضوع 2معامل  -
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نقطة الوحدة  دمجةأوي حالة الحصوؿ عمى نقطة الوحدة التعميمية المال يسمح بالتعويض إال ف -
 .05/20تفوؽ أو تساوي خمسة مف عشريف  اتية،الموضوع

 .10/20 يفوؽ يساوي أو نقطة إقصائية مع الحصوؿ عمى معدؿ عاـ اإلنتقاؿ إلى السنة الموالية بدوف 
دمجة التعميمية الم اتكّل مف الوحد في حالة إعادة السنة، يحتفع الّطالب بالمقاييس المكتسبة في

 .اتيةوالوحدات الموضوع
لنظري واألعماؿ ّية )ايجب إعادتيا كم ةغير مكتسب اتيةأو وحدة موضوع دمجةكل وحدة تعميمية م -

 .الموجية واألعماؿ التطبيقية(
دورة الالمشاركة في ويحق لو  00/20عبلمة مطالب درجةلفي حالة الغياب المبرر عف اإلمتحاف، يمنح 

 يوليو(.-الجامعية )يونيوالسنة اإلستدراكية المنظمة في نياية 
 .إجراء االمتحاف المواليةساعة  72غياب عمى مستوى اإلدارة في غضوف اليجب تقديـ مبرر 

 المعّدؿ.ال يحتسب مقياس اإلنجميزية في حساب  -
إمتحاف أبيض(، ييـ الشكمي )لف تؤخذ بعيف اإلعتبار النقطة المتحصل عمييا لحساب المعدؿ في حالة التق

 كما أف نقطة ىذا التقييـ ال تؤخذ بعيف اإلعتبار عند حسب المعّدؿ.
 لغة أجنبية.ّمـ يستفيد الّطالب مف تع :9المادة 

 غة اإلنجميزية.مبة الذيف لـ يتحصموا عمى شيادة الكفاءة في المّ حالة الطّ  -
ـّ دمجيـ ضمف طمبة السّ غة اإلنجميزية المّ في مبة مف تعميـ يستفيد ىؤالء الطّ  -  انية. نة الثّ ويت
يتحصموا إجتياز اإلمتحانات اإلستدراكية بالنسبة لموحدات التعميمية غير مكتسبة والذيف لـ يسمح لمطمبة  :10المادة 

 وتحصموا عمى: ،اتيةوالوحدات الموضوعالمدمجة عمى الوحدات التعميمية 
 .10/20معدؿ سنوي أقل مف  -
و/أو الوحدة المدمجة ولذييـ  نقطة سواء في الوحدة التعميمية  10/20ساوي معدؿ سنوي  يفوؽ أو ي -

 .05/20ف عتقل  اتيةالموضوع
 اإلمتحاف التقويمي لمدورة العادية.  عفغياب مبرر  -

 الذيف:ال يسمح بإجراء الدورة االستدراكية في نياية السنة لمطمبة  :11المادة 
 .التطبيقيةواألعماؿ  موضوعيةفي األعماؿ الغيابات فاقت الثمث  -
 ( غيابات غير مبررة في التربص العيادي.03( غيابات مبررة و ثبلث )05أكثر مف خمسة )حصموا عمى ت -
 في كل إمتحاف نظري عادي.تغيبوا بدوف مبرر  -
 ( مرات.03إعادة السنة ثبلث )مرة واحدة، وال يسمح ب السنة الثالثةيسمح لمطمبة بإعادة  :12المادة 
 الذيف أعادوا التسجيلعمى الّطمبة المسجميف أو  2021-2020طبق ىذه األحكاـ في الّسنة الجامعية ت :13المادة 

 في الّسنة الّثالثة.
 تمغي جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار. :14المادة 
 عميـ العالي والبحث العممي.سمية لوزارة التّ شرة الرّ ينشر ىذا القرار في النّ  :15المادة 

 2020 أكتوبر 26 فيئر حرر بالجزا
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ 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 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ
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يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  ،2020أكتوبر  26/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 590قــرار رقم 
  والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي لدى مركز البحث العممي اإلجتماعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
ذي ال ،1982سنة مػػػػػػػػػػػايو  15الموافق  1402عاـ  رجب 21المؤرخ في  179-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .يحػػػػػػػػدد محتوى الخدمات اإلجتماعية وكيفية تمويميا، المتمـ
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 متعمق بتسيير الخدمات االجتماعية.وال
، 2020يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وـ الرئاسي رقـ وبمقتضى المرس -

 ف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ.والمتضمف تعيي
،  1992مايو سنة  23الموافق  1412ذي القعدة عاـ  20المؤرخ في  215-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .التقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إحداث مركز البحث العممي و 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434يع األوؿ عاـ رب 18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا.الذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العم
جانفي سنة  11الموافق  1441جمادى األولى عاـ  15المؤرخ في  04 –20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ، الذي يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ،2020
، والمتضمف تفويض باإلمضاء إلى المدير العاـ 2020  جويمية 29المؤرخ في  550وبناًء عمى القرار رقـ  -

 .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
والمتضمف فرز األصوات الخاصة بانتخاب أعضاء لجنة  2020أكتوبر  07وبناًء عمى المحضر المؤرخ في  -

 عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي.ممي والتقني في الخدمات اإلجتماعية لدى مركز البحث الع
 

 ُيـقـــــّرر
 

تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي  :األولىالمادة 
 والثقافي ،كما يمي:

  األعضاء الدائمون: 
 نظري عائشة، -
 دالة نواؿ، -
 مييوبي نادية، -
 لحمر ميمود، -
 فاطمة. خيرات -
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  األعضاء اإلضافيون: 
 خنتاش سياـ، -
 كسيرة بف خدة. -

يكمف مدير مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي بتنفيذ ىذا القرار الذي  :2 لمادةا
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020أكتوبر 26 حرر بالجزائر في
 لعالي والبحث العمميوزير التعميم اع/

 المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 األستاذ حفيع أوراق                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يد تشكيمة لجنة الخدمات يتضمن تجد ،2020أكتوبر  26/م.ع.ب.ع.ت.ت/ مؤرخ في 591قــرار رقم 

  في العموم اإلسالمية والحضارةلدى مركز البحث  اإلجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
ذي ال ،1982سنة مػػػػػػػػػػػايو  15الموافق  1402عاـ  رجب 21المؤرخ في  179-82قتضى المرسوـ رقـ وبم -

 .يحػػػػػػػػػػػػػػػدد محتوى الخدمات اإلجتماعية وكيفية تمويميا، المتمـ
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتسيير الخدمات االجتماعية والمتعمق
يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ2020
، 2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا
، 2015مايو سنة  23الموافق  1436شعباف عاـ  4المؤرخ في  136-15قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 .المتضمف إحداث مركز البحث في العمـو اإلسبلمية والحضارة
جانفي سنة  11الموافق  1441جمادى األولى عاـ  15المؤرخ في  04 – 20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، الذي يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ2020
، والمتضمف تفويض باإلمضاء إلى المدير العاـ 2020  جويمية 29المؤرخ في  550وبناًء عمى القرار رقـ  -

 .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
والمتضمف فرز األصوات الخاصة بانتخاب أعضاء لجنة  2020أكتوبر  15وبناًء عمى المحضر المؤرخ في  -

 .العمـو اإلسبلمية والحضارةالخدمات اإلجتماعية لدى مركز البحث في 
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 ُيـقـــــّرر
 

 البحث في العمـو اإلسبلمية والحضارة، كما يمي: تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لمركز المادة األولى:
  األعضاء الدائمون: 

 عبد المؤمف معضادي، -
 سميماف شمباؾ، -
 عباس بمحسف، -
 شنينة حسيف، -
 غريبي عمي، -
 خياطي عمر. -
 ن األعضاء اإلضافيو: 

 شعيب أحمد، -
 السعيد جقيدؿ، -
 العيد ىازؿ. -

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

يكمف مدير مركز البحث في العمـو اإلسبلمية والحضارة بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية  :3 لمادةا
 تعميـ العالي والبحث العممي.لم

 2020أكتوبر 26 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 المدير العام لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 األستاذ حفيع أوراق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة 2020أكتوبر  27مـؤرخ فـي  28رقـم  قــرار

 2لــدى جــامعـة الجزائر
 

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

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

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

          االجتماعية. تالمتعمق بتسيير الخدما
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .محدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميال

يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ ، 2015سنة جواف  22ؤرخ في مال 160-15ذي رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -
 .2، المتضمف إنشاء جامعة الجزائر2009أكتوبر سنة  22المؤرخ في  09-340

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى 2020 سبتمبر سنة 24 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -
 .2جامعة   الجزائر

 ُيـقـــــّرر
 

 .2جامعة الجزائر تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المــــادة 

 ون: األعضاء الدائم              
 عيادي عبد المالؾ، -03 يحياوي عبد الوىاب، -02 مشتة ياسيف،  -01
 بف لوناس سييل، -06 مبلحي عمي، -05 قدور دمحم، -04
 صيدوف جماؿ. -09 بف عمي لخضر، -08 بوسطة العربي، -07

 

 األعضاء اإلضافيون :               
 مة.عبادو سمي -03 دليوح عبد الحميد، -02 مميط فؤاد، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـــــادة 
، بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ 2يكمف السيػد مديػر جامعة الجزائر :4المـــــادة 

 العالي والبحث العممي.
 

 2020أكتوبر  27حرر بالجزائر في: 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـّدد تشكيمـة لجـان االمتحـانات الجيـوية لمّسنـة األولـى لإلقامـة، 2020أكتوبر  28مــؤّرخ فـي  790رقـم قــرار 

 -الدورة عاديــة والدورة االستدراكيــة - 2020-2019 ن الّسنـة الجامعيـةبعنوا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافػق  1441المؤّرخ فػي أّوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقػـ  -

 .أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف 
المعّدؿ  1994يوليو سنة  23الموافق  1415صفر عاـ  14المؤّرخ  219-94وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

المتضمف نظاـ الّدراسات  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في  215-71لممرسـو رقـ 
 .الّطبية

 2013يناير سنة  30الموافق  1434اـ ربيع األوؿ ع 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والذي يحّدد صبلحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
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والذي يحّدد تنظيـ وتقييـ وتحسيف الّدراسات الجامعية  1993يونيو سنة  30المؤّرخ في  82وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لمّتدرج في الّطب

تواريخ اجراء االمتحانػات الوطنية لمّسنػة  والذي يحّدد 2020 جويمية 21المؤّرخ في  540وبمقتضى القرار رقـ  -
 .2020-2019 بعنواف الّسنػة الجامعيػة األولػى لئلقامػة

المرخص بيا في مجاؿ  والذي يحّدد األحكاـ االستثنائية 2020أوت  26المؤّرخ في  633وبمقتضى القرار رقـ  -
بعنواف السنة الجامعية  19-الطمبة، في ظل فترة الكوفيدالّتنظيـ والّتسيير البيداغوجييف والّتقييـ وانتقاؿ 

2019/2020. 
، الصادرة عف المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف 2020أكتوبر  07المؤرخة في  101وبموجب المذكرة رقـ  -

 .2019/2020والمتعمقة بسير امتحاف السنة األولى لئلقامة بعنواف السنة الجامعية 
، الصادرة عف المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف 2020أكتوبر  08المؤرخة في  103رقـ  وبموجب المذكرة -

 .2019/2020والمتعمقة بسير امتحاف السنة األولى لئلقامة بعنواف السنة الجامعية 
 

 ُيـقـــــّرر
 

لمّسنػة األولى لئلقامػة بعنواف السنة ييدؼ ىػذا القرار إلى تحديػد تشكيمػة لجػاف االمتحانػات الجيوية  المادةاألولى:
 ، تحّدد ىذه التشكيمة بممحق ىذا القرار.2020-2019الجامعية 

يكّمف كّل مف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدراء مؤسسات الّتعميـ العالي المعنية كّل فيما  :2المادة 
 ميػة لوزارة الّتعمػػيـ العػالي والبحث العممػي.يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في الّنشرة الّرس

 2020 أكتوبر 28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تشكيمـة لجـان االمتحانـات الجيويــة لمّسنـة األولـى لإلقامـةيحـّدد والذي  2020أكتوبر  28مــؤّرخ فـي ال 790 قــرار رقـمممحـــق ال
 2020-2019بعنـوان الّسنـة الجامعيـة 

 ناحيــة الوســـط
I / ّةـــــبيصات الطّ خّص الت 

 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 التخدير واإلنعاش/ 1

 الجزائر : األستاذ سويمماس نزيـ نجـ الديفالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 األستاذمكروتار كروبي رياض 
 األستاذة لباسي فطيمة

 األستاذ حراوبية دمحم صالح
 األستاذ بف سالـ سي محمود

 األستاذة بودرة سميمة
 األستاذ بوبزاري رضا فرحي 

 
 الجزائر
 الجزائر
 ئرالجزا

 الجزائر
 البميدة
 بجاية

 :االحتياطيينالعضوين 
 األستاذ بف حسيف ياسيف 

 المجيد األستاذ عمروف عبد

 
 تيزي وزو
 البميدة
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 طب القمب/ 2

 الجزائر : األستاذة بف ديب حمودي نعيمةالرئيسة
 األعضاء المرسمون:

 جيةعم األستاذة كشنورة
 األستاذ بف خدة سميـ
 األستاذ كيشو براىيـ

 دمحم صديق شطيبي األستاذ

 
 بجاية
 الجزائر
 تيزي وزو
 الجزائر

 :االحتياطيينالعضوين 
 األستاذة جوىري مسعودة 
 األستاذ عبد الباقي مراد

 
 البميدة
 األغواط

 طب األمراض الجمدية والتناسمية/ 3

 ائرالجز  : األستاذعمار خوجة عومارالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 األستاذة صالحي عائشة 
 األستاذة ساحل حورية
 األستاذة عثماف فريدة

 األستاذة زوبيري سميرة

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 العضو االحتياطي:
 األستاذ حمادي حكيـ 

 
 الجزائر

عمم داء السكري والغدد الصماء واألمراض / 4
 األيضية

 الجزائر ة مسكيف جميمة: األستاذالرئيسة
  األعضاء المرسمون:

 األستاذة فضالة ىداـ نورة سمية 
 األستاذة ميموني صافية

 األستاذة كسري نادية
 األستاذ حاج عراب سمير

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 :االحتياطيينالعضوين 
 األستاذ شحبوف احمد
 األستاذة بمقاسـ سميرة

 
 الجزائر
 الجزائر

 طب األوبئة والطب الوقائي/ 5

 البميدة بزاوشةعبدالجميل: األستاذ الرئيس
 األعضاء المرسمون:

 تودافت يسمي فضيمة األستاذة 
 سماعيل نورالديف األستاذ

 
 تيزي وزو
 الجزائر

 :العضوين االحتياطيين
 ة عموف فاطمة األستاذ

 األستاذة ايت حموش أسيا

 
 تيزي وزو
 الجزائر

 لتوليد/ طب النساء وا6

 الجزائر عداد بوزيد : األستاذةالرئيس
 األعضاء المرسمون:
 األستاذ مشطوح مقراف

 ة مداسي عباد فضيمة  األستاذ
 ة بف داود حفيظةاألستاذ
 دماف دبيح اماؿ  ةاألستاذ
 ة عفري يمينةاألستاذ

 األستاذ قرومي اسماعيل

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر
 الجزائر

 :وين االحتياطيينالعض
 بف مختار سعيد األستاذ

 األستاذة بوزيد سجية

 
 الجزائر
 الجزائر
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 طب الدم/ 7

 تيزي وزو آيت عمي حسيف : األستاذالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 بف آكمي مالؾ األستاذ
 ة عبد النبي منصور نعيمةاألستاذ
 ي نورالديف لخضر  األستاذ
 براداي دمحم األستاذ

 
 الجزائر
 الجزائر
 بجاية
 البميدة

 :العضوين االحتياطيين
 ة عمودة مميكةاألستاذ

 األستاذة أوكيد سميمة

 
 تيزي وزو
 البميدة

 طب الكبد والجياز اليضمي/ 8

 الجزائر دبزي نبيل : األستاذالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 األستاذة بمحوسيف كافية 
 بمماف عبدالمالؾ تاذاألس

 ة افرج نواؿاألستاذ
 ولد قوقـ رشيد  األستاذ

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 :العضوين االحتياطيين
 ة قصابي نواؿاألستاذ

 األستاذة أوراس حياة 

 
 الجزائر
 الجزائر

 األمراض المعدية/ 9

 بجاية نواصرية بوبكر: األستاذ الرئيس
 األعضاء المرسمون:

 بف نوارتس عزالديف تاذاألس
 ة عشور نسيمةاألستاذ

 
 الجزائر
 الجزائر

 :ييناالحتياطالعضوين 
 ة بوشايب حياةاألستاذ

 األستاذة ايت عمي سميماف عمار

 
 تيزي وزو
 الجزائر

 الطب الداخمي / 10

 الجزائر ة ايوب عيادي سمية: األستاذةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 بوعمي فيصل األستاذ
 صالح منصور عبدهللا ذاألستا
 بشير شريف األستاذ
 ة امنية ناديةاألستاذ

 
 بجاية

 تيزي وزو
 البميدة
 الجزائر

 :ياالحتياطالعضو 
 لعرابة نزيـ األستاذ

 االستاذة حميدة فرح

 
 الجزائر
 البميدة

 الطب الشرعي والقانون الطبي واألخالقيات/ 11

 البميدة ة مساحمي كمثـو: األستاذةالرئيس
  اء المرسمون:األعض
 ة شرواط صبيحة عتيقةاألستاذ
 بوسعيود كماؿ األستاذ
 دوبالي خالد األستاذ
 ة عتروس سعاداألستاذ

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 الطب النووي والتصوير الجزيئي/ 12

 الجزائر بويوسف صبلح الديف : األستاذالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 حفاؼ الميدياألستاذ
 ة خميفة اماؿاألستاذ
 ة عميمور اسيااألستاذ

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

عادة التكييف/ 13  الطب الفيزيائي وا 

 البميدة الخالق شريف نوار عبد : األستاذالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 ة كاسد حورية  األستاذ
 بف ميوب عبدالرزاؽ األستاذ

 ة عبلـ شافية ستاذاأل
 بوكرة زوىير األستاذ

 
 البميدة
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة

 :ياالحتياطالعضو 
 عدركيشي مراد األستاذ

 
 تيزي وزو

 طب الرياضة/ 14

 الجزائر بمحسيف مراد: األستاذ الرئيس
 األعضاء المرسمون:

 غويني احمد األستاذ
 ة عمامري ايت هللااألستاذ

 
 البميدة
 الجزائر

 :ييناالحتياطالعضوين 
 لدكتورة مغبلوي فتيحةا

 الدكتور سميمي مراد

 
 الجزائر
 الجزائر

 طب العمل/ 15

 الجزائر االستاذة عكيف ىاروف نورة :الرئيسة
 االعضاء المرسمون:
 االستاذة واعز مريـ

 االستاذة عريب اماؿ 
 االستاذ جكرير العربي 
 االستاذ قريشي سعيد

 
 الجزائر
 تيزي وزو

 زائرالج
 الجزائر

 العضو االحتياطي:
 االستاذ دراج بولنوار

 
 بجاية

 طب الكمى/ 16

 الجزائر رماش عزالديف : األستاذالرئيس

 األعضاء المرسمون:
 سبة عثماف األستاذ
 بف زياف عمي  األستاذ
 كستالي مراد األستاذ
 بوبشير اكمي األستاذ

 
 تيزي وزو
 الجزائر
 البميدة
 بجاية

 :يطاالحتياالعضو 
 ة بحميدة بايةاألستاذ

 
 الجزائر
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 / طب األعصاب17

 الجزائر عطاؿ الياس : األستاذالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 ة مكري سميرةاألستاذ
 ة عمي باشا الميةاألستاذ
 ة قسوري نورةاألستاذ

 االستاذة قسراوي سممى

 
 الجزائر
 الجزائر

 جزائرال
 البيمدة

 :العضوين اإلحتياطيين
 األستاذ عبدالبلوي وليد

 األستاذة حطاب سميرة عزيزة 

 
 الجزائر
 تيزي وزو

 / طب ااألورام السرطانية18

 الجزائر اوكاؿ دمحم: األستاذالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 ة سامي صوريةاألستاذ
 بونجار عدةاألستاذ

 األستاذ بوجمة عبدالقادر الحكيـ
 ألستاذة حاج عراب فتيحة ا

 
 الجزائر

 بميدةال
 البميدة
 الجزائر

 :العضوين اإلحتياطيين
 األستاذة برايكية رفيقة سياـ

 األستاذة لجغود اماؿ

 
 الجزائر
 الجزائر

 / طب العيون 19

 الجزائر ة تيار حناشي مميكة: األستاذةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 ة غمري نادية  األستاذ
 حي مميكةترا األستاذ
 ة بايري زىيدة األستاذ
 مزىودي اوحاج اوريدة األستاذ

 
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة
 الجزائر

 :ييناالحتياطالعضوين 
 ة عشمي اسماء األستاذ

 األستاذ شبمي دمحم فيصل

 
 الجزائر
 الجزائر

 / طب األذن واألنف والحنجرة20

 الجزائر زمرلي عومار: األستاذ الرئيس
 سمون:األعضاء المر 

 األستاذة ياحي ايت مصباح نادية 
 ة بدار عيساوي المية األستاذ

 األستاذ ساىب عمي
 األستاذ ونوري خير الديف

 
 الجزائر
 الجزائر
 تيزي وزو
 البميدة

 :العضوين اإلحتياطيين
 األستاذ أوىاب سفياف
 األستاذة مالؾ زىية

 
 الجزائر
 البميدة

 / طب األطفال21

 الجزائر صابر باشا مريـ-وة شاع: األستاذةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 زاير بوزرار األستاذ
 ة إبسايف ورديةاألستاذ
 ة بوضياؼ نور اليدى  األستاذ

 األستاذة احماف حسينة
 األستاذة كجي ليمى

 األستاذة بف سعدي نادية

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 بجاية
 البميدة

 تيزي وزو
 :العضوين اإلحتياطيين

 تومي سعاد نبيمة األستاذة
 األستاذة لعجوز اسمياف

 
 البميدة
 الجزائر
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 طب األمراض العقمية/ 22

 البميدة بف شريف دمحم األميف : األستاذ الرئيس
 األعضاء المرسمون:

 بف عثماف محند الطيباألستاذ
 نجاري دمحم األستاذ

 األستاذ عجة الحميد
 األستاذة اوصديق اسماء

 
 الجزائر
 الجزائر
 بجاية
 الجزائر

 :العضوين اإلحتياطيين
 ة بصديق خديجةاألستاذ

 األستاذ صيداف كماؿ

 
 البميدة
 الجزائر

 العالج باألشعة واألورام السرطانية/ 23
 الجزائر امقراف محيو : األستاذالرئيس

 األعضاء المرسمون:
 طيب الشيخ األستاذ

 امي ساميةاألستاذة ش

 
 الجزائر
 الجزائر

 االنعاش الطبي/ 24

 الجزائر حواسيف سالـ : األستاذالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 حميدي رضا مالؾ األستاذ
 ة عمودة ذىبيةاألستاذ
 ايت لونيس اكمي األستاذ

 األستاذ طالب عمار

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 تيزي وزو

 طب المفاصل / 25

 الجزائر براىيمي مزوني نجية ةاألستاذ :ةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 ةدحو مخموفي شافيةاألستاذ
 األستاذة لفقير تفياني سميمة

 ة لحتيحات اوصديق ساميةاألستاذ
 األستاذة اشمي دىبية

 
 الجزائر

 جزائرال
 البميدة
 البميدة

 :العضوين االحتياطيين
 األستاذ جناف مميؾ
 األستاذة بياز نعيمة

 
 تيزي وزو

 جزائرال
 

II / ّاألساسيــــةصات خّص الت 
 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 / التشريح العام1

 بجاية المالؾ دانوف عبد: األستاذ الرئيس
 األعضاء المرسمون:

 ة بوديف ليمى األستاذ
 ة حمزاوي بييةاألستاذ

 
 الجزائر

 بميدةال
 :العضو االحتياطي

 يبدري مميكة ةاألستاذ
 

 تيزي وزو

 / طب التشريح والخاليا المرضية2

 تيزي وزو ة بف صراي فاطمة الزىراء: األستاذةالرئيس

 األعضاء المرسمون:
 ة سميماني آسيااألستاذ

 األستاذة شاىر نبيمة
 األستاذ لطرش لوصيف بتوؿ

 األستاذة وحيوف وىيبة

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة
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 حــاقتكّميــة االل نأعضاء الّمجا الّتخّصصات

 / البيوكيمياء3

 الجزائر قرياف لخضر: األستاذالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 شيكوش عمار األستاذ
 ماكرلوؼ دمحماألستاذ
 امسعوداف بمعيداألستاذ

 األستاذ ايت عبد القادر بمعيد

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 :ياالحتياطالعضو 
 ة  عبدي ساميةاألستاذ

 
 لبميدةا

 البيوفيزياءالطبية/ 4

 الجزائر ة  نبشي المنصورية: األستاذةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 دكتور حيمر دمحم اميفال
 األستاذة حمزاوي اميرة

 
 الجزائر

 جزائرال

 الييموبيولوجيا وحقن الدم/ 5

 الجزائر ة زرىوني فتيحةاألستاذ :ةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 عصاـ فريقاع  األستاذ
 لغفي ياسيف األستاذ
 ة حاج عمي صورية  األستاذ

 األستاذة مندي خميدة 

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 عموم األنسجة واألجنة الوراثية العيادية/ 6

 الجزائر عبد العالي دمحم  : األستاذالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 بوضياؼ بف عفري بديعة األستاذ
 األستاذة يحي حفيظة

 
 الجزائر
 الجزائر

 التصوير الطبي وعمم األشعة/ 7

 الجزائر بف عبلؽ مراد: األستاذالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 أوراد المنتصر األستاذ
 فرعوف سيد أحمد األستاذ
 شابني سميمة ةاألستاذ
 عيمور شفاء األستاذة

 األستاذ عبلؿ كماؿ
 األستاذة صورية

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر

 لجزائرا
 الجزائر

 :العضو االحتياطي
 ة أحنو دليمةاألستاذ

 
 الجزائر

 عمم المناعة/ 8

 الجزائر جنوحات كماؿ : األستاذالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 األستاذ صالح سفياف سمير 
 األستاذميصابيح فتحي
 األستاذة بمعنتر خديجة
 األستاذة بف يحي آماؿ

 
 الجزائر

 جزائرال
 الجزائر
 الجزائر

 العضو االحتياطي:
 بوجمة دمحم لطفي

 
 بميدةال
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 عمم الجراثيم/ 9

 الجزائر ة قشي زىور: األستاذةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 زروقي عمي األستاذ
 ة بوزغوب سميمةاألستاذ
 جناف فازية ةاألستاذ

 األستاذة بف عمروش نبيمة

 
 الجزائر

 لجزائرا
 الجزائر
 الجزائر

 العضو االحتياطي:
 األستاذة ميراف سجية
 األستاذة تواتي جميمة

 
 الجزائر
 الجزائر

فيزيولوجية األعصاب العيادية والفحص / 10
 الوظيفي لمجياز العصبي

 الجزائر تومي فيصل: األستاذ الرئيس
 األعضاء المرسمون:

 زعمـو مراداألستاذ
 الدكتور سالـ سفياف

 
 جزائرال

 الجزائر

 عمم الطفيميات والفطريات/ 11

 الجزائر حمريويبوالسعد : األستاذالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 ة بف عيسى سياـاألستاذ
 األستاذة زايت حورية

 
 الجزائر
 الجزائر

 العضو االحتياطي:
 األستاذة بسعيد عديمة

 
 الجزائر

 عمم الصيدلة العيادية/ 12

 الجزائر نجاة ة لومي: األستاذالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 بف دمحم عبد الحميـاألستاذ
 ة جعفري وىيبةاألستاذ
 ة آيت حمو كنزةاألستاذ

 األستاذة عمريوي كيينة 

 
 البميدة
 بجاية
 الجزائر
 البميدة

 

III / ّةـــــــصات الجراحيخّص الت 
 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 / الجراحة العامة1

 الجزائر عبيد العربي  : األستاذرئيسال
 األعضاء المرسمون:

 تواتي رزقياألستاذ
 ة عمامرة ىدىاألستاذ

 األستاذ طيب مصطفى
 األستاذ حبراؾ مزياف
 األستاذة عمودة ذىبية
 األستاذ صافي عزوز

 
 الجزائر
 الجزائر
 الجزائر
 تيزي وزو
 الجزائر
 الجزائر

 :ياالحتياطالعضو 
 بد الحكيـأوسميماني عاألستاذ

 األستاذة طيبي أمينة

 
 الجزائر
 البميدة
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 جراحة األعصاب/ 2

 الجزائر سيدي السعيد عبد الرحماف األستاذ الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 حداد يوسف األستاذ
 األستاذة بوعبلقمقدودة

 األستاذ ايت بشير مصطفى
 األستاذ بوعيطة كماؿ

 
 الجزائر
 الجزائر
 تيزي وزو
 البميدة

 و االحتياطي:العض
 األستاذ ممياني عبد المجيد

 األستاذ تاقبو ايدير
 سيدي غيبلس

 بجاية
 

IV / ّةـــــيدالنيصات الّص خّص الت 
 

 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 بيوفيزياء الصيدالنية/ 1

 الجزائر ة نبشي المنصوريةاألستاذ الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 سيف الدكتور مزعور يا
 الدكتورة رقابي فرياؿ
 الدكتورة بمخثير مناؿ

 الدكتور بف غزاؿ إسبلـ 

 
 الجزائر

 بميدةال
 الجزائر
 البميدة

 :العضو االحتياطي
 الدكتورة صدوقي أمينة

 
 الجزائر

 الكيمياء التحميمية / 2

 البميدة غربي عبد العزيز األستاذ الرئيس:
 األعضاء المرسمون:
 الدكتور مامو مرزوؽ 
 الدكتور شريف رضواف

 
 تيزي وزو
 الجزائر

 العضو االحتياطي:
 بوديس عبد الحكيـ

 
 الجزائر

 الكيمياء العالجية/ 3

 الجزائر ة حجاج عووؿ فاطمة الزىراءاألستاذ :ةالرئيس
 األعضاء المرسمون:
 الدكتور شياب وليد

 الدكتورة بف خديـ أماؿ

 
 الجزائر
 الجزائر

 :ياالحتياطالعضو 
 رة بف سديرة أماؿالدكتو 

 الجزائر
 الجزائر

 عمم األعشاب الطبية والنباتات الالزىرية/ 4

 الجزائر ة سماتي مصباح دليمةاألستاذ :ةالرئيس
 األعضاء المرسمون:
 األستاذ كساؿ رضا

 الدكتوراه مقراني صبرينة

 
 الجزائر

 جزائرال

 الييدرولوجيا وعموم األغذية/ 5

 الجزائر ةة حجوج وىيب: األستاذةالرئيس
 األعضاء المرسموف:
 الدكتوراه سعود زىية

 الدكتوراه زينب

 
 الجزائر
 الجزائر

 العضو االحتياطي:
 الدكتوراه بف سماف راضي

 
 الجزائر
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 الصيدلة العيادية/ 6

 الجزائر : األستاذ منصوري كماؿ الرئيس
 األعضاء المرسمون:

 األستاذ شاد رىني
 األستاذة لزلي نزىة

 
 الجزائر
 الجزائر

 عمم األدوية / 7

 الجزائر : األستاذة غناسي فاطمة الزىراءالرئيسة
 االعضاء المرسمون:

 االستاذ بودندونة عبد الحكيـ
 االستاذة بياز عواطف
 الدكتورة وىراني سميمة
 الدكتوراه جرابة سامية

 
 الجزائر
 الجزائر
 البميدة

 جزائرال
 العضو االحتياطي:

 األستاذ بف عزيز وردة 
 

 البميدة

 صيدلة استشفائية/ 8

 الجزائر األستاذة حجيجعووؿ فاطمة الزىراء الرئيسة:
 األعضاء المرسمون:
 األستاذة حجوج وىيبة 

 األستاذة سماتي مصباح دليمة
 األستاذة نبشي المنصورية

 األستاذة بياز عواطف

 
 الجزائر
 الجزائر

 جزائرال
 الجزائر

 عمم الصيدلة/ 9
 الجزائر األستاذ بوخالفة جماؿ الرئيس:

 األعضاء المرسموف:
 الدكتوراه حمـو سامية

 الدكتوراه ولد عمارة غنية

 
 الجزائر
 الجزائر

 عمم الصيدلة الصيدالنية/ 10

 الجزائر األستاذ منصوري كماؿ الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 األستاذ شادر ىني
 وراه عمي نسيمةالدكت

 
 الجزائر
 الجزائر

 العضو االحتياطي:
 الدكتوراه خدوسي ليميا

 
 الجزائر

 عمم التسمم / 11
 الجزائر االستاذ عزوز دمحم  الرئيس

 األعضاء المرسموف:
 االستاذة قدور سممى

 االستاذ ميكاشير لميف رضواف 

 
 الجزائر
 تيزي وزو

 

Vطــب األسنــانصات خّص / ت 
 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 عمم حفع األسنان وعالجيا/ 1
 الجزائر سطنبولي نجمة بودغاف ةاألستاذ :ةالرئيس

 األعضاء المرسموف:
 ة بوغرباؿ زىيدة األستاذ
 ة بوحناش زىرةاألستاذ

 
 الجزائر
 الجزائر
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 تقويم األسنان/ 2

 الجزائر ة لعرابة صافيةاألستاذ :ةالرئيس
 المرسموف: األعضاء
 ة بف خمف هللا نذيرة  األستاذ

 األستاذة مزاري امينة

 
 الجزائر
 الجزائر

 العضو االحتياطي:
 األستاذة كوراد يمينة
 األستاذة بمخيري اماؿ

 
 الجزائر
 الجزائر

 عمم األنسجة المدعمة لألسنان/ 3

 الجزائر برييـو صميحة األستاذ الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 د مميكة مدا األستاذ
 سعودي فضيمة األستاذ

 
 الجزائر
 الجزائر

 :العضو االحتياطي
 ة إدورايف حسيبة األستاذ

 
 الجزائر

 عمم األمراض وجراحة الفم  / 4

 الجزائر ة زروقي وسيمةاألستاذ :ةالرئيس
 األعضاء المرسمون:
 األستاذة بوداود زىية

 األستاذة لعربي فضيمة

 
 الجزائر

 جزائرال
 حتياطي:العضو اال
 مزغيش ياسميف األستاذة

 األستاذة قدور يمينة

 
 الجزائر
 الجزائر

 تركيب األسنان/ 5

 الجزائر نبيد عبد الرحماف األستاذ :ةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 ة بولفةعمجيةاألستاذ
 ة آيت ميدي ميديةاألستاذ

 
 الجزائر
 الجزائر

 العضو االحتياطي:
 األستاذة بندوقة صورية

 ة لشقر نادية حفيزةاألستاذ

 
 الجزائر
 الجزائر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لجيويــة لمّسنـة األولـى لإلقامـةتشكيمـة لجـان االمتحانـات ايحـّدد والذي  2020أكتوبر  28مــؤّرخ فـي ال 790 قــرار رقـمممحـــق ال

 2020-2019بعنـوان الّسنـة الجامعيـة 
 الشرق ناحيــة 

Iالّتخّصصات الّطبيـــــة / 
 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 التخدير واإلنعاش/ 1

 أشتاتي دمحمالرئيس: األستاذ 
 األعضاء المرسموف:

 شيوخ سفياف األستاذ
 د السبلـ جناف عباألستاذ 
 ة شولية حكيمةاألستاذ
 مصباح نبيل األستاذ
 مخموفي ىشاـ األستاذ
 االحتياطي:العضو 
 لحمر مراد األستاذ

 قسنطينة
 

 قسنطينة
 سطيف
 عنابة
 سطيف
 قسنطينة

 
 باتنة
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

نعاش األطفال/ 2  التخدير وا 
 عنابة األستاذة دحدوح صونيا :ةالرئيس

 األعضاء المرسمون:
 ة شباف ىنيدةاألستاذ
 ة كرميش وردة األستاذ

 
 عنابة
 قسنطينة

 طب القمب/ 3

 عنابة عثماف مولود األستاذ أيت الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 ة بف شعبي ياسمينةاألستاذ
 جبلوجي عزوزاألستاذ 

 
 قسنطينة
 سطيف

 :العضوين االحتياطيين
 زوزو حناف األستاذة 
 ة قدور فطيمةاألستاذ

 
 باتنة
 سطيف

 كري وعمم الغدد الصماءعمم داء الس/ 4
 واألمراض األيضية

 قسنطينة لزار القاسـ األستاذ  الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 ة شوقي دالؿ األستاذ
 األستاذة بف دمحم كريمة

 األستاذ نوري نسيـ
 ة خنصاؿ صبرينةاألستاذ

 
 باتنة

 قسنطينة
 قسنطينة
 قسنطينة

 :االحتياطي العضو
 ة بوداود خديجةاألستاذ

 
 ينةقسنط

 طب األوبئة والطب الوقائي/ 5

 سطيف لعوامري سميماف األستاذ  الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 بوصوؼ ندير األستاذ
 ة زايدي زوبيدةاألستاذ

 
 قسنطينة
 سطيف

 العضو االحتياطي:
 ة بوزبيد صبيحةاألستاذ

 
 عنابة

 طب الكبد والجياز اليضمي/ 6
 نةقسنطي بومنجل مصطفى  لدكتورا الرئيس:

 األعضاء المرسمون:
 لدكتور بو ترة فؤادا

 ة شوطاب فريدةاألستاذ

 
 قسنطينة
 عنابة

 طب النساء والتوليد/ 7

 عنابة جابري ياسيف  : األستاذالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 لدكتورة لحمر منار ا
 ة عوراس حياة األستاذ

 
 قسنطينة
 عنابة

 :االحتياطي العضو
 دكتورة قبلتي وفاءال

 
 بةعنا

 طب الدم/ 8

 سطيف ة لزار سممى األستاذ :ةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 ة جنوني اماؿاألستاذ
 ة ورالط يمينةاألستاذ

 
 عنابة
 باتنة

 :االحتياطي العضو
 ة صالحي نواؿاألستاذ

 
 قسنطينة
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 األمراض المعدية/ 9

 باتنة حجوب حوريةة م: األستاذةالرئيس
 األعضاء المرسموف:

 اويحيى اماؿ األستاذ
 

 سطيف 
 :العضوين االحتياطيين

 ة بولكحل ناديةاألستاذ
 األستاذة قنيفي وىيبة

 
 قسنطينة
 سطيف

 طب العمل/ 10

 قسنطينة ة شمعة فريدة: األستاذةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 ششور حياةاألستاذة 
 بف حسيف وسيمة األستاذ

 
 قسنطينة
 باتنة

 :العضوين االحتياطيين
 حشبلفي حميد األستاذ

 تيغا ناديةستاذاأل

 
 عنابة
 عنابة

 داخميالطب ال/ 11

 سطيف شرماط رابحة: األستاذة ةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 عمي قشي سياـ األستاذ
 مبلـ جماؿ   األستاذ
 كيتوني ياسيف األستاذ 
 صبلح منصور عبدهللااألستاذ 

 شنار عثماف تاذاألس

 
 عنابة
 باتنة

 قسنطينة
 قسنطينة
 باتنة

 العضو االحتياطي:
 ة بف سالـ ساميةاألستاذ

 
 قسنطينة

 الطب الشرعي والقانون الطبي واألخالقيات/ 12

 باتنة بف عباس المنصفاألستاذ  الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 كيوس فاتح األستاذ
 األستاذة بنكوبي سعدية

 
 عنابة
 سطيف

 :العضوين االحتياطيين
 بوعزيز فريداألستاذ 

 
 باتنة

 طب الكمى/ 13

 عنابة األستاذ ة دحدوح  عبدالفتاح الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 ة زموشي سييمةاألستاذ
 ة سعادة فرياؿاألستاذ

 
 قسنطينة
 سطيف

 :العضو االحتياطي
 األستاذة ميسـو سمية

 
 باتنة

 طب األعصاب/ 14

 قسنطينة حمري عبدالمجيد األستاذ :الرئيس
 األعضاء المرسمون:

 لدكتورة لونشي مميكةا
 فكروي بوبكر صديق األستاذ 
 بو لفخاد آسيااألستاذة 
 زوبيري حساف األستاذ 

 
 عنابة
 قسنطينة
 قسنطينة
 سطيف

 :العضو االحتياطي
 سراج فطيمةاألستاذة 

 
 قسنطينة
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 واألنف والحنجرةطب األذن / 15

 عنابة داودي عبدالجميل الرئيس:
 األعضاء المرسموف:

 مسيباح عمي األستاذ
 بف شاوي منيرةاألستاذة 

 
 باتنة

 قسنطينة
 :العضوين االحتياطيين

 زيتوني سعاداألستاذ 
 

 عنابة

 طب األورام السرطانية/ 16

 قسنطينة فيبللي طاىا: األستاذ الرئيس
 ضاء المرسموف:األع

 جدي حناف األستاذة 
 بف براىيـ وسيمةاألستاذة 

 
 عنابة
 باتنة 

 :العضو االحتياطي
 عثمنية ىودىاألستاذة 

 
 عنابة

 طب العيون / 17

 عنابة بولناب فوزيةاألستاذة  الرئيسة:
 األعضاء المرسموف:

 روقي دمحم فاتح األستاذ
 لبوخ سعد األستاذ

 
 باتنة

 قسنطينة
 :حتياطياال العضو
 بوقشبية عبدالوىاب األستاذ

 
 عنابة

 األطفالطب / 18

 قسنطينة األستاذة طالب سعاد :ةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 بوشعير نضيرةاألستاذة 
 ة براىمي سعيدةاألستاذ
 ة بومعراؼ حبيبةاألستاذ

 بوعبدهللا سعيدةستاذة األ
 بيوض بمقاسـ ستاذاأل

 األستاذة بمعمري 

 
 عنابة
 باتنة

 سنطينةق
 سطيف
 سطيف
 عنابة

 :االحتياطي العضو
 بوحجيمة عبدالرشيد األستاذ

 
 باتنة

 لمراض الصدرية والسّ طب األ/19

 سطيف  األستاذ مومني عبد الحق الرئيس:
 األعضاء المرسموف:

 خموفي فؤاداألستاذ 
 ة شوقي فرياؿ األستاذ
 ة جبايمي رشيدةاألستاذ
 مقراف زيف العابديف األستاذ

 
 ةعناب
 باتنة
 باتنة

 قسنطينة
 :االحتياطي العضو
 حساف شركسكي  األستاذ 

 
 قسنطينة

 طب األمراض العقمية/ 20

 سطيف األستاذ عمواني دمحم لميف الرئيس:
 األعضاء المرسموف:

 تفاحي باني األستاذة 
 ة محبوب فطيمة الزىرةاألستاذ

 
 عنابة
 قسنطينة

 :االحتياطي العضو
 افيةة بف مولود و األستاذ

 باتنة
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 الطب النووي والتصوير الجزيئي/ 21

 قسنطينة دروات سبتي األستاذ  الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 بو قدـو نسيـ األستاذ 
 ة نعموني مونيةاألستاذ

 
 عنابة
 عنابة

 :العضو االحتياطي
 دكتور ساكر رضاال

 
 قسنطينة

 العالج باألشعة واألورام السرطانية طب/ 22

 قسنطينة األستاذة فردي نادية :ةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 جكوف رشيداألستاذة 
 ة بودود خديجةاألستاذ

 
 قسنطينة
 سطيف

 :العضواالحتياطي
 حميزي كماؿ  األستاذ 

 
 باتنة

 اإلنعاش الطبي/ 23

 قسنطينة األستاذ بودىاف عمر الرئيس:
 المرسمون:األعضاء 

 عبدو مولود األستاذ
 يحيوش نبيل  األستاذ

 
 قسنطينة
 عنابة

 :العضواالحتياطي
 مخموؼ حياة األستاذة 

 
 عنابة

عادة الت/ 24  كييفالطب الفيزيائي وا 

 عنابة األستاذ مرنيش  الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 تومي األستاذ
 ة لوماي سميةاألستاذ

 
 عنابة
 قسنطينة

 :اطياالحتي العضو
 الدكتورة زرايرية

 
 عنابة

 طب المفاصل/ 25
 عنابة ة عياد حوريةاألستاذ :ةالرئيس

 :األعضاء المرسمون 
 ة بودرسة ناديةاألستاذ

 لدكتوربف شريف ايماف ا

 
 قسنطينة
 قسنطينة

 
 

II / ّةـــــيساسصات االخّص الت 
 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 امالع عمم التشريح/ 1

 سطيف األستاذ محداد صالح  الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 األستاذ بولعسل عبد الحميد
 وكوفة ساسيةاألستاذ ب

 
 قسنطينة
 عنابة

 العضو االحتياطي:
 ياسمينة قةيستاذة عمراف شفاأل

 
 قسنطينة

 والخاليا المرضية التشريح طب/ 2

 قسنطينة األستاذة بف ساسي صباح  :ةالرئيس
 المرسمون: األعضاء
 ة أشاوي ناديةاألستاذ
 خضراوي حشاني األستاذ

 
 عنابة
 باتنة

 االحتياطي: العضو
 ة حمدوش سعاداألستاذ

 
 قسنطينة
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 البيوكيمياء/ 3

 سطيف األستاذة جابي فريدة :ةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 حاما أمينة سياـاألستاذة 
 حناشي صباحاألستاذة 

 
 قسنطينة
 قسنطينة

 :حتياطياال العضو
 عموي أحمد سييلستاذة األ

 
 قسنطينة

 الييموبيولوجيا وحقن الدم/ 4

 عنابة بروؾ حساف  األستاذ الرئيسة:
 األعضاء المرسمون:

 روتيمة عبدالحقاألستاذة 
 لدكتورة عباسـ نبيمة ا

 
 عنابة
 سطيف

 :االحتياطي العضو
 لدكتور بولقايد  دمحم ا

 
 عنابة

 الوراثية العياديةعمم األنسجة واألجنة / 5

 قسنطينة عواطي سعيدةاألستاذة  :ةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 ة عواطي شريفةاألستاذ
 

 سطيف
 :االحتياطيين العضوين

 الدكتورة عبلؽ سعاد
 األستاذة بوطبة فوزية

 
 قسنطينة
 قسنطينة

 عمم المناعة/ 5

 عنابة األستاذ ة قديري مريش صبيحة :ةالرئيس
 مون:األعضاء المرس

 دكتور بواب ىاروف ال
 مريش حساف األستاذ 

 نسيمةتور ع األستاذة بف

 
 قسنطينة
 عنابة
 

 :االحتياطيي العضو
 نسيمةتور ع األستاذة بف

 
 قسنطينة

 عمم الجراثيم/ 6 

 قسنطينة األستاذ بف لعابد قدور الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 كاسح لعور أحمد األستاذ
 عمورة كماؿ   األستاذ

 لعور حسيف  ستاذألا

 
 باتنة
 عنابة
 قسنطينة

 :االحتياطيين العضوين
 سحمي فريدةستاذة األ
 بف عمار صونيةستاذة األ

 
 سطيف
 باتنة

 عمم الطفيميات والفطريات/ 7

 قسنطينة األستاذ فندري عبلوة ىشاـ الرئيس:
 األعضاء المرسموف:

 األستاذة منصوري رقية
 األستاذ عمواش بدر الديف

 
 ةعناب

 قسنطينة
 االحتياطي: العضو

 بف مزداد احمد ستاذاأل
 

 قسنطينة

 الفيزيولوجيا العيادية والفحص الوظيفي/ 8
 لمتمثيل الغذائي والتغذية 

 قسنطينة األستاذ بوقريدة دمحم الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 بوشريط رفاييل ياسمينة األستاذة 
 غجاتي دمحم رضا األستاذ

 
 عنابة
 باتنة

 :عضو االحتياطيال
 عيساوي عادؿ األستاذ

 
 قسنطينة
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/ III ّةـــــيجراحصات الخّص الت 
 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 جراحة األعصاب/ 1

 قسنطينة تابت ناصر األستاذ الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 بوببلطة لطفي األستاذ
 حبلسي عزالديف األستاذ 

 
 قسنطينة
 سطيف

 :االحتياطي العضو
 منصور عبد الكريـستاذ األ

 
 عنابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حانـات الجيويــة لمّسنـة األولـى لإلقامـةتشكيمـة لجـان االمتيحـّدد والذي  2020أكتوبر  28مــؤّرخ فـي ال 790 قــرار رقـمممحـــق ال

 2020-2019بعنـوان الّسنـة الجامعيـة 
 الغرب ناحيــة

I / ّةـــــبيصات الطّ خّص الت 
 

 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 التخدير واإلنعاش/ 1

 وىراف شويشة بدرة  ةاألستاذ :ةالرئيس
 األعضاء المرسموف:

 ميفأدمحم  حمدأاألستاذ بف 
 مازور فاطمة األستاذة

 يمافإاألستاذة غوماري وىيبة 
 األستاذة بف برنو سمية

 
 وىراف
 تممساف

 سيدي بمعباس
 سيدي بمعباس

 االحتياطيّين: العضوين
 جرفاوي رشيدة األستاذة

 حمدأ الّدكتور سدوكي

 
 وىراف
 وىراف

نعاش األطفال/ 2  تخدير وا 

 وىراف األستاذ نقادي دمحم أميف الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 األستاذة مدبر سميمة خديجة
 األستاذ عوفف نبيل

 
 وىراف
 وىراف

 العضوين االحتياطيين:
 األستاذة بومنديل دليمة
 األستاذ الحميمي كماؿ

 
 وىراف
 وىراف

 طب القمب/ 3

 وىراف األستاذة حمو ليمى الرئيسة:
 األعضاء المرسمون:

 مزياف تاني ابراىيـ األستاذ
 بناطة نادية فايزة الّدكتورة

 الّدكتورة لعرج نادية
 الّدكتور بوكرش فاروؽ 

 الّدكتورة بالي زوجة طبطاوؿ راضية زبيدة

 
 تممساف
 وىراف
 وىراف
 وىراف
 تممساف

 االحتياطيين: العضوين
 الّدكتورمكاشو عبد الكريـ

 الّدكتورعومر حميد

 
 سيدي بمعباس

 وىراف
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 حــاقتيــة االلكمّ  أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 طب األمراض الجمدية والتناسمّية/ 4

 تممساف سطنبولي عمر بودغاف األستاذ الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 األستاذة سرغيني سراج امينة
 األستاذ دحماني بومديف

 
 وىراف
 تممساف

 العضوين االحتياطيين:
 الّدكتور خميل اماؿ

 الّدكتور حيمور زوليخة

 
 وىراف
 تممساف

عمم داء السكري وعمم الغدد الصماء واألمراض / 5
 األيضية

 سيدي بمعباس األستاذ حاج حبيب دمحم الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 األستاذ عماني دمحم لميف
 الّدكتورة فرعوف خضرة

 
 وىراف
 وىراف

 العضوين االحتياطيين:
 الّدكتورة خميل نور اليدى

 الّدكتورة طمحة خيرة

 
 تممساف
 عباسسيدي بم

 طب األوبئة والطب الوقائي/ 6

 تممساف األستاذ مقني كاووؿ الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 األستاذ عبد الوىاب عدناف
 الّدكتورة خميل لطيفة

 
 وىراف
 تممساف

 العضوين االحتياطيين:
 نايت بيموؿ نصيرة الّدكتورة

 الّدكتور مربوح دمحم اميف 

 
 سيدي بمعباس
 سيدي بمعباس

 النساء والتوليدطب / 7

 وىراف بمحاطش األستاذة الرئيس:
 األعضاء المرسمون:
 األستاذ بمعربي بومديف

 بمجيبللي دمحم األستاذ
 األستاذ موالي الحاج

 الّدكتور بف حبيب رياض
 الّدكتور مقني الياس

 الّدكتورة  بمياشمي نجاة

 
 تممساف
 وىراف
 وىراف
 تممساف
 وىراف
 وىراف

 :العضوين االحتياطيين
 الّدكتور بف مومف دمحم يسيف

 كمثومة الّدكتورة تاج

 
 سيدي بمعباس

 وىراف

 طب الدم/ 8

 سيدي بمعباس األستاذة زواوي زىية الرئيسة:
 األعضاء المرسمون:

 الّدكتور بف لزىار سيدي دمحم األميف
 الّدكتور مسعودي رضا

 
 سيدي بمعباس

 وىراف
 العضوين االحتياطيين:

 ربيعةالّدكتورة ميرابط 
 الّدكتور بف زينب براىيـ

 
 وىراف
 تممساف
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 طب الكبد والجياز اليضمي/ 9

 وىراف األستاذ بوعسرية حمزة الرئيس:
 األعضاء المرسمون:
 األستاذة منوني شفيقة

 الّدكتورة عماني نسيمة 

 
 وىراف
 وىراف

 العضوين االحتياطيين:
 كتورة تتساوي جميمةالدّ 

 الّدكتورة معمـ ليندة

 
 سيدي بمعباس

 وىراف

 األمراض المعدية/ 10

 وىراف األستاذةموفق نجاة الرئيسة:
 األعضاء المرسمون:

 األستاذة بف شوؾ سامية
 الّدكتورة تابت دراز زوجة ببلحة 

 
 تممساف

 سيدي بمعباس
 العضوين االحتياطيّين:
 الّدكتورة براىيمي حورية

 الّدكتور لعبدوني دمحم الحبيب

 
 تممساف
 وىراف

 الطب الداخمي/ 11

 وىراف األستاذ شراؾ أنور الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 األستاذة عريبي سييمة 
 األستاذيحي برويقت عبد السبلـ

 األستاذ حبري سيد تاج
 الّدكتور عرّار دمحم

 
 وىراف
 تممساف

 سيدي بمعباس
 وىراف

 ّين:العضوين االحتياطي
 الّدكتورةبمحاج نجاة

 الّدكتور ناجي زواوي 

 
 سيدي بمعباس
 سيدي بمعباس

 الطب الشرعي والقانون الطبي واألخالقيات/ 12

 سيدي بمعباس األستاذ بو بمنزة عبد المطيف الرئيس:
 األعضاء المرّسمون:

 األستاذ بوبكر عبد المجيد 
 الّدكتورة طيبي سييمة

 
 وىراف
 تممساف

 الحتياطيّين:العضوين ا
 الّدكتور بومسموت سميـ 
 الّدكتور حجازي عمار

 
 وىراف

 سيدي بمعباس

 الطب الّنووي والتصوير الجزيئي/ 13

 تممساف األستاذ بربار نسيب وحيد الديف الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 األستاذ مجاىدي عبد القادر
 الّدكتورة تيامي زوجة صابر زناقي نواؿ

 
 تممساف
 تممساف

عادة التدريب/ 14  الطب الفيزيائي وا 

 وىراف األستاذ جرود فرقة زازوزيانبة الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 األستاذة بف صابر وسيني 
 األستاذ بف منصور دمحم

 
 سيدي بمعباس

 تممساف
 العضوين االحتياطيين:
 الّدكتورة   شّراف بختة 

 الّدكتورة العابد خميفة فادية

 
 وىراف
 وىراف
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان خّصصاتالتّ 

 طب الرياضة/ 15

 تممساف األستاذة بف منصور دمحم الرئيس:
 األعضاء المرسمون:
 األستاذ العيادي خالد 
 الّدكتور كورتي فوزي 

 
 وىراف
 تممساف

 العضو االحتياطي:
 الدكتور تيورسي عبد الرحمف

 
 تممساف

 طب العمل/ 16

 وىراف وىديبة كماف فوزيةاألستاذة ب الرئيسة:
 األعضاء المرسمون:

 األستاذ جزولي دمحم األميف
 األستاذة بمحاج زبيدة

 
 وىراف

 سيدي بمعباس
 العضوين االحتياطيين:
 الدكتور حشبلفي حميد
 األستاذة مزياف زكية

 
 وىراف
 وىراف

 طب الكمى/ 17

 تممساف األستاذة حميدو صاري الحوتي  الرئيس:
 رسمون:األعضاء الم

 األستاذة زردومي لما فايزة 
 األستاذبوترفاس بمعباس 

 
 وىراف

 سيدي بمعباس
 العضوين االحتياطيين:

 األستاذة حاج صافي لمياء
 الدكتور حمداني عبد السبلـ

 
 تممساف
 وىراف

 طب األعصاب/ 18

 تممساف األستاذ بوشناخبلدي جواد :الرئيس
 األعضاء المرسمون:
 شيالي سعاد الّدكتورةبف عباجي 
 الّدكتورة بركة زىيرة

 
 تممساف
 تممساف

 العضوين االحتياطيين:
 الّدكتورة شنتوؼ امينة
 الّدكتورة اودرار نعيمة 

 
 وىراف
 وىراف

 طب األورام السرطانية/ 19

 سيدس بمعباس بريكسي رقيق فايزة األستاذة :ةالرئيس
 األعضاء المرسمون:
 األستاذة بسايح نادية

 رو جميمةاألستاذة يك

 
 وىراف

 سيدي بمعباس
 العضوين االحتياطيين:

 األستاذة ركاي خيرة
 الّدكتورة امزياف نادية

 
 وىراف
 وىراف

 طب العيون / 20

 وىراف األستاذة زواوي نجاة عباسية الرئيسة:
 األعضاء المرّسمون:

 الّدكتورة بف عبورة صميحة
 الّدكتورة طالب سعاد

 الّدكتور دردور دمحم امبف
 ّدكتورة راشد سميرة صمحال

 
 وىراف
 وىراف
 وىراف
 وىراف

 العضوين االحتياطيين:
 كروش خيرة الّدكتورة

 الّدكتورة تاج زينب

 
 وىراف
 وىراف

 



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   210

 

 

 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 طب األذن واألنف والحنجرة/ 21

 وىراف األستاذ محاجي دمحم الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 تاذ فرقوؽ إبراىيـاألس
 سمىإزوجة براىامي مجاىدياألستاذ 

 
 وىراف
 تممساف

 العضوين االحتياطيّين:
 الّدكتور مغربي اوزياف

 الّدكتورة محتاري نسريف سياـ

 
 سيدي بمعباس

 تممساف

 طب األطفال/ 22

 وىراف األستاذةبف بوعبد هللا مميكة الرئيسة:
 األعضاء المرسمون:

 ي كريـبوزياف نجاد األستاذ
 األستاذ بف ددوش أحمد صالح

 األستاذة بف عبلؿ خديجة 
 األستاذة بصحراوي ميمونة

 األستاذ رضوي براىيـ
 الّدكتور بكار دمحم مختار

 
 وىراف
 تممساف

 سيدي بمعباس
 وىراف
 وىراف
 وىراف

 العضوين االحتياطيين:
 الّدكتورة مسيفي رويدة
 الّدكتور شريط اليوارية

 
 تممساف
 وىراف

 طب األمراض الصدرية والّسل /23

 سيدي بمعباس األستاذ طالب عبد الصمد الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 األستاذ صنوبر عبد المجيد
 األستاذ حجاج عوؿ مراد الحبيب 

 الّدكتور وردي عيسى
 الّدكتور بف حدة مختار 

 
 وىراف
 تممساف
 وىراف
 وىراف

 :العضوين االحتياطيين
 الّدكتورة كباتي سعاد
 الّدكتورة فطاؿ نادية

 
 وىراف

 سيدي بمعباس

 طب األمراض العقمية / 24

 وىراف األستاذ جاوي بف تمرة الرئيس:
 األعضاء المرسموف:
 الّدكتورة مجبر منية

 الّدكتورة رحوي اسماء
 الّدكتور اماني موالي عمي  

 الّدكتور بوسيف حساف

 
 سيدي بمعباس

 تممساف
 وىراف
 تممساف

 تياطيّين:العضوين االح
 سمرة الّدكتورة بف حراتس زوجة مباركي سارة

 الّدكتورة دحدوح عائشة 

 
 وىراف
 وىراف

 طب العالج باألشعة واألورام السرطانية/ 25

 وىراف األستاذ بوكرش عبد الباقي الرئيس:
 األعضاء المرسمون:
 األستاذة خالدي حورية
 األستاذة لحمر خيرة

 
 سيدي بمعباس

 وىراف
 الحتياطي:العضو ا

 األستاذ طالب لطفي 
 
 وىراف
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 اإلنعاش الطبي/ 26

 وىراف األستاذ ميالي مصطفى الرئيس:
 األعضاء المرسمون:
 األستاذ خمميش بمعربي

 األستاذ بف حدوس جماؿ الديف
 األستاذ خمميش بمعربي 

 
 وىراف
 تممساف
 وىراف

 حتياطي:العضو اال
 الّدكتورةدرويز وريدة

 
 وىراف

 طب المفاصل/ 27

 وىراف األستاذة بف زاوي احمد الرئيسة:
 األعضاء المرسمون:

 مينةأالّدكتورة بف عمار 
 الّدكتور خميف خير الديف

 
 وىراف
 وىراف

 العضو االحتياطي:
 الّدكتورة العمري زىيرة

 
 وىراف

 

II / ّاألساسيــــةصات خّص الت 
 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان صاتالّتخّص 

 عمم التشريح العام/ 1

 حمد مصطفىأاألستاذ بابا  الرئيس:
 األعضاء المرسمون:
 الّدكتور موالؾ سمير 

 الّدكتور بمحاج سراج محمود 
 العضوين االحتياطيين:

 الّدكتور سعيدي دمحم
 الّدكتور بوعزة عبد الرزاؽ

 وىراف
 

 وىراف
 سيدي بمعباس 

 
 وىراف
 تممساف

 طب التشريح والخاليا المرضية/ 2

 األستاذة تو عبد الناصر الرئيسة:
 األعضاء المرسموف:
 األستاذة حساف فاطمة
 األستاذة مجامية مولود

 االحتياطيين: العضوين
 حمد سممىأالّدكتورة بابا 

 الّدكتورة بالكراالدي حورية

 سيدي بمعباس
 
 وىراف
 وىراف 
 

 تممساف
 سيدي بمعباس

 لبيوكيمياءا/ 3

 األستاذةبف شيخ نصر الديف الرئيسة:
 األعضاء المرسموف:
 الّدكتورعداد بف عمي

 الّدكتورناشي مراد
 العضوين االحتياطيين:
 الّدكتور عطاء هللا مروة

 الّدكتورة سعدي اوسميـ اماؿ

 مستغانـ
 

 وىراف
 وىراف
 

 تممساف
 وىراف

 الييموبيولوجيا وحقن الدم/ 4

 غير فاطمةاألستاذة ص الرئيسة:
 األعضاء المرسمون:

 األستاذة بف منصور مراد بودية
 الّدكتورة دبة طيرية

 االحتياطي: العضو
 الّدكتورة بمقاسمي مميكة

 وىراف 
 

 تممساف 
 وىراف 
 

 سيدي بمعباس
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 عمم األنسجة واألجنة الوراثية العيادية/ 5

 وىراف اذة مبارؾ خيرةاألست الرئيسة:
 األعضاء المرسمون:
 األستاذ غمموف رحمة

 الّدكتورةبمعربي عمار نادية

 
 وىراف
 وىراف

 العضو االحتياطي:
 الّدكتورة خراؼ يمينة

 
 وىراف

 التصوير الطبي وعمم األشعة/ 6

 وىراف حمودي خيرةةاألستاذ :ةالرئيس
 األعضاء المرسمون:

 األستاذ صبري عبد القادر
 ألستاذةاوفريحة نورةا

 األستاذة طيراوي نورية
 األستاذة بوسوماح فاطمة

 
 سيدي بمعباس 

 وىراف
 وىراف
 وىراف

 العضوين االحتياطيين:
 األستاذكياس حبيب

 األستاذمدبر دمحم

 
 وىراف

 تممساف 

 عمم المناعة/ 7

 وىراف األستاذ بوعمي يوسف الرئيس:
 األعضاء المرسمون:
 األستاذ دحري فتحي 

 قاديري حورية األستاذة

 
 تممساف 
 وىراف

 االحتياطي: العضو
 األستاذ مصادفة موسى

 
 مستغانـ

 عمم الجراثيم/ 8

 وىراف األستاذبمميدي لحسف الرئيسة:
 األعضاء المرسمون:

 األستاذة دالي يحي راضية
 بوسمياـ عمارة ـ.األستاذة عيساني

 
 وىراف 
 تممساف 

 العضوين االحتياطيين:
 تاذة مرزوقي نجوداألس

 األستاذة زواقي سعاد

 
 وىراف
 وىراف

 عمم الطفيميات والفطريات/ 9

 وىراف  األستاذ بف منصور زكرياء الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 األستاذ يبوس بف سعيد
 األستاذ مراد يسيف

 
 سيدي بمعباس
 سيدي بمعباس 

 االحتياطي: العضو
 األستاذة بف يحي جميمة

 
 تممساف 

 

III / ّةـــــــصات الجراحيخّص الت 
 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 الجراحة العامة / 1
 جذع مشترك وسط

 تممساف أبي عياد دمحم شكيباألستاذ  الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 شويشة بدرةاألستاذ 
 ة بمخروبي خديجةاألستاذ
 بريكسي رقيق زوجة تركيةأمينة األستاذ
 مراد انوراألستاذ 
 ة شوراؾ نبيلاألستاذ

 األستاذ بوجناف سراج نبيل

 
 وىراف
 وىراف
 تممساف
 وىراف
 وىراف
 وىراف
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 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات
 العضوين االحتياطيين:

 الّدكتوردمحم رياض 
 الّدكتورايكاش ياسر

 
 مستغانـ 
 وىراف

 جراحة األعصاب/ 2

 بوشاقور معمراألستاذ  الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 بمبنة بشير األستاذ
 سيصابر دمحم ستاذاأل

 :العضوين االحتياطيين
 الّدكتورة دادو زوجة بف عطةسعاد

 الّدكتور ايكاش ياسر

 وىراف 
 

 وىراف
 تممساف
 

 وىراف
 وىراف

 

IV / ّةـــــيدالنيصات الّص خّص الت 
 حــاقتكّميــة االل أعضاء الّمجان الّتخّصصات

 الييدرولوجية وعمم األغذية/ 1

 وىراف  ياءزكر  الدكتور غوار الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 العارؼ نبيل الدكتور
 الدكتور سيدي يعقوب 

 
 وىراف 
 وىراف

 العضو االحتياطي:
 الدكتور بف عمارة سميـ

 
 تممساف

 الصيدلة العيادية/ 2

 وىراف األستاذ تومي ىواري  الرئيس:
 األعضاء المرسمون:
 األستاذ بودية فاطمة

 الدكتور بورصالي كماؿ

 
 وىراف 
 تممساف 

 العضو االحتياطي:
 الدكتور بمبوش نور الديف

 
 وىراف

 عمم الصيدلة/ 3

 تممساف الدكتورسمكة عديل الرئيس:
 األعضاء المرسمون:

 الدكتور دالي يحي مصطفى
 الدكتور بميفة نزيـ

 
 تممساف 

 سيدي بمعباس 
 العضو االحتياطي:
 نسيمةابدرييالـ.الدكتورة بمعربي 

 
 تممساف

 صيدلة الصيدالنيةال/ 4

 وىراف األستاذ تومي ىواري  الرئيس:
 األعضاء المرسمون:
 األستاذ بودية فاطمة

 الدكتور بورصالي كماؿ

 
 وىراف 
 تممساف 

 العضو االحتياطي:
 الدكتور بمبوش نور الديف

 
 وىراف

 عمم التسمم/ 5

 وىراف األستاذة رزؽ هللا حسيبة رقية  :ةالرئيس
 األعضاء المرسمون:
 الدكتور شفيرات ببلؿ
 نسريف بو رجاؿـ،أالدكتورة بف عمارة 

 
 وىراف
 تممساف

 العضوين االحتياطيين:
 الدكتورة سجمماسي نسريف

 الدكتورةشبايكي ايماف جميمة

 
 تممساف 

 سيدي بمعباس
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300يعدل القرار رقم ، 2020مبر نوف 04مؤرخ في  791رقم  قــرار
 1الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىران

 

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

 .منو 3المادة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ السيما  1معة وىرافوالمتعمق بتنظيـ  جا
 2020سنة جواف  23الموافق  1441ذي القعدة  أوؿالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .والبحث العمميلي االذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2018ديسمبر  13المؤرخ في  1300وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.1جامعة وىراف
 ُيـقـــــّرر

والمذكػور أعبله، المعدؿ  ،2018ديسمبر  13المؤرخ في  1300يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 د في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.محد كما ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020نوفمبر  04في حرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىران 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ،الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي  ممثل رئيس ببلسكة إسماعيل -
 ،ليةممثل الوزير المكمف بالما عضو سعدوت دمحم -
 ،ممثل وزير الدفاع الوطني عضو جربوعة عبد الباقي -
  ،ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو أرزقي سميماني -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بالبكوش عبد القادر -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو نيف عمي -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري  عضو ي يحيعثمان -
صبلح المستشفياتاممثل الوزير المكمف بالصحة والسك عضو بودعة عبد الناصر -  ،ف وا 
 ،ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ عضو عمروش مسعود -
 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جاب هللا فريد -
 والفنوف، بالثقافة ةالمكمف ةممثمة الوزير  عضو ي بشرى صالح -
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 ،ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية عضو حريزي معمر -
 .ممثل الوالي عضو بوستة دمحم -

 

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

 البحث في النباتات الطبية   يتضمن إنشاء وحـدة ،2020نوفمبر  05مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت/629قــرار رقم 
 لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437وؿ عاـ ربيع األ 18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعّدؿ
يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ2020
، 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

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

 .منو 21و 9الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادتاف 
، 2007أكتوبر سنة  31الموافق  1428شواؿ عاـ  19المؤرخ في  338-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28لمؤرخ في ا 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  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
جانفي سنة  11الموافق  1441جمادى األولى عاـ  15المؤرخ في  04-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .، الذي يرخص ألعضاء الحكومة تفويض إمضائيـ2020
مدير العاـ ، والمتضمف تفويض باإلمضاء إلى السيد ال2020جويمية  29المؤرخ في  550وبمقتضى القرار رقـ  -

 .لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
تيا المنعقدة شير أفريل وبناًء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي خبلؿ دور  -

 .2019سنة 
 ُيـقـــــّرر

المؤرخ في  257-99رقـ  مف المرسوـ التنفيذي 21والمادة  9تطبيقا ألحكاـ الفقرة األولى مف المادة  :األولىالمادة 
والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء وحػدة  1999نوفمبر  16الموافق  1420شعباف عاـ  8

 البحث في النباتات الطبية لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا، تدعى في صمب النص "وحدة بحػث".
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 يكوف مقر وحدة البحث بمدينة األغواط. :2المادة 
شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذي رقـ  6يادة عمى المياـ المحددة في المادة ز  :3المادة 

 ، والمذكور أعبله، تكمف وحدة البحث بما يأتي:1999نوفمبر  16الموافق  1420
تماـ قوائـ جرد النباتات الجزائرية ذات اإلمكانات العبلجية العالية أو غيرىا، -  توصيف وتحديد وا 
ص وتنقية وتوصيف المكونات النشطة حيويا ذات اإلمكانات العبلجية العالية وشبو استخبل -

 الصيدالنية، وغيرىا،
 تثميف النباتات الطبية والعطرية بالتكنولوجيا الحيوية، -
مف أجل الحفاظ عمى التراث النباتي  )عمـ تطور السبلالت(استخداـ تقنيات التشخيص الجيني  -

 الجزائري،
 ج بالنباتات الطبية والعطرية في الجزائر،تطوير شعبة العبل -
 بحث وتطوير حموؿ المعالجة بالمواد الطبيعية. -

 

  تتشكل وحدة البحث مف قسمي البحث اآلتي ذكرىما: :4المادة 
 قسـ البحث: مونوغرافية وعمـ العرقي لمنباتات الطبية،  -
 قسـ البحث: عمـ العقاقير النباتية. -

العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير مركز البحث في البيوتكنولوجيا  تكمف مصالح المديرية  :5المادة 
 كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العمميع/

 مي والتطوير التكنولوجيالمدير العام لمبحث العم
 األستاذ حفيع أوراق                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة  2020نوفمبر  08مـؤرخ فـي  92رقـم  قــرار

 لــدى المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة  
 

 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  21لمؤرخ في ا 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

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

          االجتماعية. المتعمق بتسيير الخدمات
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20اسي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئ -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 العممي.ير التعميـ العالي والبحث المحدد لصبلحيات وز 

المتضمف تحويل المدرسة التحضيرية ، 2017سنة فيفري  15ؤرخ في مال 87-17ذي رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -
 في العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بقسنطينة، إلى مدرسة عميا لممحاسبة والمالية.

ضاء لجنة الخدمات االجتماعية لدى ، المتضمف تشكيمة أع2020 جواف سنة 25 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -
 المدرسة العميا لممحاسبة والمالية.

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لممحاسبة والمالية. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون:                
 درويش كريمة، -03 بميماـ إيناس، -02 جمعة عبد الكريـ،  -01
   أونيس سمية. -05 بف داود إيماف، -04

 األعضاء اإلضافيون:               
     عموري مسعود سرحاف. -01

 اء عمى القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمض03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـــــادة 
يكمف السيػد مديػر المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشر في النشرة الرسمية  :4المـــــادة 

 لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2020 نوفمبر 08حرر بالجزائر في: 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع

 األمين العام
 ي نور الدينغوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  793رقم قــرار 

 سعيدة-بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة الطاىر موالي لقسم المغة واألدب العربي
 

 الي والبحث العممي،إن وزير التعميم الع
 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  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي 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.الذي يحدد صبلحيات وز 
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اآلداب والمغات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية -
 .2020ر سبتمب 14سعيدة المؤّرخ في -والفنوف بجامعة الطاىر موالي 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

اآلداب والمغات والفنوف  المغة واألدب العربي بكمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 سعيدة.-بجامعة الطاىر موالي

اآلداب والمغات والفنوف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية :2المادة 
 بجامعة الطاىر موالي سعيدة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

سعيدة، كل فيما يخصو، -مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطاىر موالييك :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 793 رقـمممحــق بالقـرار 
 سعيدة -والمغات والفنون بجامعة الطاىر موالي بكمية اآلداب لقسم المغة واألدب العربي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ىاشمي طاىر 1
 رئيس القسـ عبيد نصر الديف 2
 أستاذ  عباس دمحم 3
 أستاذ  بف يمينة بف يمينة 4
 أستاذ رويسات دمحم 5
 أستاذ  زغواف أدمحم 6
 محاضر قسـ "ب" أستاذ مرسمي عبد السبلـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رماس جميمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بميادي حسيف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  794رقم  قــرار

 سعيدة-بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة الطاىر موالي لقسم اآلداب والمغة الفرنسية
 

 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 279-03نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضًمف إنشاء 

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

اآلداب والمغات  نسية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفر  -
 .2020سبتمبر  14سعيدة المؤّرخ في -والفنوف بجامعة الطاىر موالي 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والم2003غشت سنة  23الموافق  1424

اآلداب والمغات والفنوف  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية
 سعيدة.-بجامعة الطاىر موالي

لمغات والفنوف اآلداب وا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية :2المادة 
 بجامعة الطاىر موالي سعيدة ، 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 نوفمبر 10 فيالجزائر حرر ب
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 794 رقـمممحــق بالقـرار 
 سعيدة -بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة الطاىر موالي لقسم اآلداب والمغة الفرنسية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لعروسي عمي 1
 رئيس القسـ سماعيل زوبير 2
 أستاذ  وردي براىيـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جر سعادبوح 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لزرؽ لخضر 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سايح دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميداوي سامية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لعباف دمحم البشير 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحّدد  2020مارس  23المؤرخ في  286يعّدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  10ي مؤرخ ف 795رقـم  قــرار
 1البميـدة-سعـد دحمـب لكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة لمقائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ ة أوؿ ذي القعدخ في المؤرّ  163-20المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـتعييف أعضاء الحكومة، 
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ 1989
 سنة غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03 وبمقتضى 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.وز الذي يحّدد صبلحيات 
 المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية 2020مارس  23المؤرخ في  286وبموجب القرار رقـ  -

 .1البميدة -بجامعة سعد دحمب عمـو الطبيعة والحياة
 -بجامعة سعد دحمب لحياةلكّميػة عمـو الطبيعة وا بالمجمس العممي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -

 .2020 مارس 01المؤّرخ في  1 البميػدة
 

 ُيـقـــــّرر
 

 عموـ الطبيعة والحياة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية المادة األولى:
 .1البميدة -بجامعة سعد دحمب

 -بجامعة سعد دحمب عممي لكّميػة عموـ الطبيعة والحياةال المجمس تحػّدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة

، كّل فيما يخصو، 1البميػدة -سعد دحمب يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 
 الي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ الع بتطبيق

 2020 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020مارس  23المؤرخ في  286الذي يعّدل القرار رقم  2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 795 رقـمممحــق بالقـرار 
 1البميـدة -سعـد دحمـب لكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـة المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم

 قطارني جماؿ 1
بيولوجيا  قسـعف  األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل، يةرئيس المجمس العممي لمكمّ 

 وفيزيولوجيا الخموية
 عميد كمية شايشي وساـ 2
 بالّدراسات والمسائل المتعمقة بالّطمبةنائب العميد المكّمف  دوكارة كماؿ 3



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   221

 

 

 بما بعد الّتدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةنائب العميد المكّمف  بف مسكيف حياة 4
 بيولوجيا وفيزيولوجيا الخموية رئيس قسـ ة نوارةبوجمع 5
 البيوتكنولوجيا قسـ رئيس عيادي راضية 6
 بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية قسـ رئيس خمدوف حسينة 7
 التغذية الزراعية قسـ رئيس ميقاتمي اسماعيف 8
 بيولوجيا وفيزيولوجيا الخموية قسـالّمجنة العممية ل رئيس حمايدي فمة 9
 البيوتكنولوجيا قسـالّمجنة العممية ل رئيس قرطبي مفتي حكيمة 10
 بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية قسـالّمجنة العممية ل رئيس طايل غنية 11
 التغذية الزراعية قسـالّمجنة العممية ل رئيس دومانجي أماؿ 12
 يا وفيزيولوجيا الخمويةبيولوج قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية بف شعباف سارة 13
 البيوتكنولوجيا قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عماد فايزة 14
 البيوتكنولوجيا قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية مسقو مومف سعيدة 15
 حيةبيولوجيا تجمعات الكائنات ال قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية بف جودي جماؿ  16
 بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية شريف حميدة سعيدة 17
 التغذية الزراعية قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية بوشعيب فوزي  18
 التغذية الزراعية قسـعف  ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية سيد عمي رمضاف 19
 مديرة مخبر بحث فيروز سعيدي 20
 مدير مخبر بحث سنوسي سيد أحمد 21
 مديرة مخبر بحث بمكحمة ىجيرة 22
 مديرة مخبر بحث بف فقيو ليمى 23
 األساتذة المساعديف عف ممّثل امقراف آسيا 24
 األساتذة المساعديف عف ممّثل بابا عيسى كريمة 25
 مسؤوؿ مكتبة الكّمية معامير الميا 26

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد لمقائمة  2020مارس  23المؤرخ في  290، يعّدل القرار رقم 2020نوفمبر  10مؤرخ في  796رقـم قــرار 

 1لبميـدةا-االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم بيوتكنولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ أّوؿ ذي القعدة خ في المؤرّ  163-20المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿالمعدّ تعييف أعضاء الحكومة، 
افق أّوؿ غشت سنة المو  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صبلحيات وز 2013
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المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020مارس  23المؤرخ في  290وبموجب القرار رقـ  -
 .1البميػدة -حياة بجامعة سعد دحمبيعة والبيوتكنولوجيا بكّمية عموـ الطب

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ بيوتكنولوجيا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  -
 .2020فيفري  26خ في المؤر  1البميػدة -سعد دحمب

 

 ُيـقـــــّرر
 

 االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيوتكنولوجيا بكّمية عمـو ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة المادة األولى:
 .1البميػدة -الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيوتكنولوجيا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  :02المادة 
 ذا القرار.، وفًقا لمجدوؿ الممحق بي1البميػدة -سعد دحمب

، كّل فيما يخصو، 1البميػدة -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :03المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 

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

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  المحّدد 2020مارس  23المؤرخ في  290الذي يعّدل القرار رقم  2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 796 رقـمممحــق بالقـرار 

 1البميـدة -لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم بيوتكنولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب
 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  قرطبي مفتي حكيمة 1
 القسـ رئيس عيادي راضية 2
  أستاذ بف ريمة عتيقة  3
 أستاذ  ولي فاطمة الزىراءعميـ جز  4
 أستاذ  شاوية شريفة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نبيح حاج صدوؽ ضاوية 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مومف مزقو سعيدة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف قرطبي ىند 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بابا عيسى كريمة 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2020مارس  23المؤرخ في  288يعّدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  797رقـم  قــرار

بكّميـة عموم الطبيعة والحياة  لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية
 1البميـدة -بجامعة سعـد دحمـب

 

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

 .والمتّمـ ؿالمعدّ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
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الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتّمـ ؿمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعدّ وال 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

يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤر  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صبلحيات وز 2013

المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020مارس  23المؤرخ في  288وبموجب القرار رقـ  -
 .1البميػدة -حياة بجامعة سعد دحمببيولوجيا تجمعات الكائنات الحية بكّمية عموـ الطبيعة وال

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية بكّمية عمـو  -
 .2020فيفري  26المؤرخ في  1ةالبميػد -الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب

 

 ُيـقـــــّرر
 

ديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيولوجيا تجمعات الكائنات ييدؼ ىذا القرار إلى تع المادة األولى:
 .1البميػدة-الحية بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية بكّمية عموـ الطبيعة  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة -ة سعد دحمبوالحياة بجامع

، كّل فيما يخصو، 1البميػدة -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 وفمبرن 10 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2020مارس  23المؤرخ في  288رار رقم الذي يعّدل الق 2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 797 رقـمممحــق بالقـرار 

 بكّميـة عموم الطبيعة والحياة المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية 
 1البميـدة-بجامعة سعـد دحمـب 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  طايل غنية 1
 رئيس القسـ حسينة خمدوف  2
 أستاذ  رويبي عبد الحق 3
 أستاذ  عيساني بمقاسـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قديورة عبد المؤمف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قراندي دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زرقاوي أحبلـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رادي نورة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020مارس  23المؤرخ في  289يعّدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  798رقـم  قــرار
 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية بكّميـة 

 1البميـدة-عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب
 

 زير التعميم العالي والبحث العممي،إن و 
والمتضّمف  2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ أوؿ ذي القعدة خ في المؤرّ  163-20المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـتعييف أعضاء الحكومة، 
ة الموافق أّوؿ غشت سن 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صبلحيات وز 2013
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020مارس  23المؤرخ في  290وبموجب القرار رقـ  -

 .1البميػدة -الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية بكّمية عموـ
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية بكّمية عمـو  -

 .2020فيفري  26المؤرخ في  1بميػدةال -الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب
 

 ُيـقـــــّرر
 

القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا  ييدؼ ىذا المادة األولى:
 .1البميػدة-الخموية بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب

بيعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية بكّمية عموـ الط :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة-والحياة بجامعة سعد دحمب

، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 10 فيبالجزائر حرر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحّدد لمقائمة  2020مارس  23المؤرخ في  289الذي يعّدل القرار رقم  2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 798 رقـمممحــق بالقـرار 
 1البميـدة -االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم البيولوجيا والفيزيولوجيا الخموية بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ية لمقسـ رئيس المجنة العمم حمايدي فمة 1
 رئيس القسـ بوجمعة نوارة 2
 أستاذ  سعيدي فيروز 3
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 أستاذ  قطارني جماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قادري فريدة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" امقراف آسيا 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ختار سياـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2019ماي  05المؤّرخ في  584، الذي يعّدل القرار رقم 2020نوفمبر  10مؤرخ في  799م رققــرار 

 تيزي وزو-العموم االجتماعية والعموم اإلنسانية بجامعة مولود معمري  لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20رقـ لمرسوـ الرئاسي بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 1989الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تّمـ.امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمالمتضمف إنشاء ج
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2019ماي  05المؤّرخ في  584وبموجب القرار رقـ  -

 ة بجامعة مولود معمري بتيزي وزو،.العمـو االجتماعية والعمـو اإلنساني
ممثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية والعموـ اإلنسانية بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب  -

 .2018مارس  22يزي وزو المؤّرخ في مولود معمري بت
 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية  المادة األولى:
 تيزي وزو. -انية بجامعة مولود معمري والعمـو اإلنس

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية والعموـ اإلنسانية بجامعة مولود  :2المادة 
 تيزي وزو، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -معمري 

تيزي وزو، كل فيما يخصو، -ة مولود معمري يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحّدد  2019ماي  05المؤّرخ في  584الذي يعّدل القرار رقم  2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 799رقم  رارــق بالقـــممح
 تيزي وزو -ة بجامعة مولود معمري العموم االجتماعية والعموم اإلنساني لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية بمخير عمر 1
 عميد الكمية بف تونس الطاىر 2
 قات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبل سميمي ساسية 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة تومي حسيف 4
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية قزروف محند أعراب 5
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية معمري سميرة 6
 رئيس قسـ عمـ النفس بف نابي حسف  7
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس صرداوي نزيـ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية قريمس مسعود 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية لعريط مسعودة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس عزيرو سعاد 11
 النفس ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ بوطابة فريد 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية دحماني عمي 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية صالحي مزىورة 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية بف أـ الغار حكيـ 15
 مدير مخبر بحث معروؼ خمفاف لويزة 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف إرشف عبد الغاني 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ميموني كيينة 18
 مسؤوؿ المكتبة إدار عمي 19
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة المحّدد لم 2020مارس  15المؤرخ في  255يعّدل القرار رقم  2020نوفمبر  10مؤرخ في  800رقم قــرار 

 الوطنية العميا لممناجم والمعادنمدرسة لمقسم التحضيري في العموم والتكنولوجيا بال المجنة العمميةاالسمية ألعضاء 
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  253-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .يحدد صبلحيات 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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الذي يحدد القائمة اإلسمية لمجنة العممية لمقسـ  2020مارس  15المؤرخ في  255لقرار رقـ وبموجب ا -
 الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.التحضيري في العموـ والتكنولوجيا بالمدرسة 

سة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لمقسـ التحضيري في العموـ والتكنولوجيا بالمدر  -
 .2018أفريل  23المعادف المؤرخ في الوطنية العميا لممناجـ و 

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لمقسـ التحضيري في العمـو  المادة األولى:
 والتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.

لمقسـ التحضيري في العمـو والتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية  االسمية ألعضاء المجنة العممية تحدد القائمة :2المادة 
 العميا لممناجـ والمعادف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف،كل فيما : 3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو،

 2020 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2020مارس  15المؤرخ في  255الذي يعّدل القرار رقم  2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 800ممحق بالقرار رقم 
 الوطنية العميا لممناجم والمعادنمدرسة لمقسم التحضيري في العموم والتكنولوجيا بال المجنة العمميةقائمة االسمية ألعضاء لم

 الصفـة االسم والمقـب رقمال
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ عميرة عائشة 1
 رئيسة القسـ بوربيع أماؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بريشني عبد الرزاؽ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بحروف مفيدة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوساحة عائشة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قيراطي إيماف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حشمفي دالؿ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  801 رقم قــرار

     تممسـان  –لجـامعة أبـو بـكر بمقايد 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .اف، المعّدؿ والمتّمـ، والمتضمف إنشاء جامعة تممس1989
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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.صبلحيات وز الذي يحدد 

 06ممساف المؤّرخ في ت -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة أبو بكر بمقايد  -
 .2020أكتوبر 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 تممساف.-بكر بمقايد  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أبو
تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق  -س العممي لجامعة أبو بكر بمقايد تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجم :2المادة 

 بيذا القرار.
تممساف، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد  :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 10 فير بالجزائر حر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي لجـامعة لذيا 2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 801 ممحق بالقرار رقم

 تممسـان  –أبـو بـكر بمقايد 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بوشريط كبير 1
يف المتواصل بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكو كّمف م مدير الجامعةنائب  محجوب توفيق 2

 والتكويف العالي في التدرج والشيادات
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  زنداقي جواد 3
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث كّمف م مدير الجامعةنائب  بشير رضواف 4

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج العممي
 بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية.كّمف م مدير الجامعةنائب  نيف عبد المطيفمقنو  5
 العمـو عميد كّمية  عرار زىير 6
 التكنولوجيا عميد كّمية شيخ دمحم أميف 7
 الطبعميد كّمية  بربار نسيب 8
 اآلداب والمغاتعميد كّمية  ممياني دمحم 9
 العمـو االنسانية والعمـو االجتماعية عميد كّمية اود نصر الديفبف د 10
 العمـو االقتصادية التجارية وعمـو التسيير عميد كّمية بف لدغـ فتحي 11
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 الحقوؽ والعمـو السياسية عميد كّمية بف طيفور نصر الديف 12
                                               عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  عميد كّمية سميماف نسيمة 13
 مدير معيد العمـو والتقنيات التطبيقية باغمي عبد المطيف 14
 العمـو رئيس المجمس العممي لكّمية مراد عبد الكريـ 15
 التكنولوجيا رئيس المجمس العممي لكّمية فحاـ دمحم 16
 الطبلكّمية رئيس المجمس العممي  صاري الحوتي روضة جميمة 17
 اآلداب والمغاترئيس المجمس العممي لكّمية  غيثري سيدي دمحم 18
  العمـو االنسانية والعمـو االجتماعية رئيس المجمس العممي لكّمية فقيو العيد 19
 العمـو االقتصادية التجارية وعمـو التسيير رئيس المجمس العممي لكّمية بف أشنيو سيدي دمحم 20
 الحقوؽ والعمـو السياسية  ئيس المجمس العممي لكّميةر  رايس دمحم 21
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  سطمبولي حسيبة 22
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتقنيات التطبيقية موسى بوجمعة بومديف 23
 التكنولوجياعف كّمية  ستاذيةذوي مصّف األ ممّثل األساتذة برصالي أحمد رياض 24
 التكنولوجياعف كّمية  ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة حاج عبد القادر دمحم أميف 25
 الطب عف كّمية صّف األستاذيةمذوي  ممّثل األساتذة لوجدي مؤذف عصمت سميـ 26
 الطبعف كّمية  ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بوسيف حساف 27
 عمـو الطبيعة والحياة والعمـو األرض والكوف عف كّمية  ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة ؽ عبد الصمدمرزو  28
 عمـو الطبيعة والحياة والعمـو األرض والكوف عف كّمية  ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بف محيوؿ بف عمر 29
 العمـوية مّ عف ك ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة يبدري مصطفى 30
 العمـو يةعف كمّ  ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بف يوسف بومديف 31
 اآلداب والمغات يةعف كمّ  ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة عماري إيماف فاطمة الزىراء 32
 اآلداب والمغات يةعف كمّ  ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة قريف زىور 33
 العمـو اإلنسانية والعمـو االجتماعية يةعف كمّ  ذوي مصّف األستاذية مّثل األساتذةم عطار أحمد 34
 العمـو اإلنسانية والعمـو االجتماعية يةعف كمّ  ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة سي عبد القادر عمر 35
 لتجارية وعمـو التسييرالعمـو االقتصادية ا يةعف كمّ  ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة خواني ليمى 36
 العمـو االقتصادية التجارية وعمـو التسيير يةعف كمّ  ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بف حبيب عبد الرزاؽ 37
 الحقوؽ والعمـو السياسية يةعف كمّ  ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بسعيد مراد 38
 الحقوؽ والعمـو السياسية يةعف كمّ  اذيةذوي مصّف األست ممّثل األساتذة بف رحو سياـ 39
 معيد العمـو والتقنيات التطبيقيةعف  ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة جابو نسيـ 40
 معيد العمـو والتقنيات التطبيقيةعف  ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة باركة دمحم صميح 41
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حمودي خديجة 42
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ديب أمينة نبيات 43
 مغنية-أستاذ بالمركز الجامعي  شيدي عبد الرحيـ 44
 أستاذ بالمدرسة العميا لمعمـو التطبيقية تممساف مراد لطفي  45
 مدير وحدة بحث مواد وطاقات متجددة عمارة سفياف 46
 مسؤوؿ المكتبة المركزية حاجي نور الديف 47

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم ، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  802رقم  قــرار
 تممسان-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ ضى ابمقت -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تممساف، المعّدؿ والمتّمـ.جامعة  ، والمتضمف إنشاء1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لكّمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -

 .2020جويمية  12ممساف المؤّرخ في ت-بجامعة أبو بكر بمقايد
 

 ّررُيـقـــــ
 

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

 قتصادية والتجارية وعموـ التسييرالعموـ االلكّمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 تممساف.-بجامعة أبو بكر بمقايد

العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة لكّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-أبو بكر بمقايد

تممساف، كل فيما يخصو، -عميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايدالمدير العاـ لمت فيكم :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ةـلكّميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 802رقم  رارـــق بالقـــممح

 تممسان -جامعة أبو بكر بمقايد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ب 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية  للمكّمية، ممثّ رئيس المجمس العممي  بف أشنيو سيدي دمحم 1
 يةعميد الكمّ  بف لدغـ فتحي 2
 طة بالطمبةدراسات والمسائل المرتبالمكّمف بال نائب العميد بوقناديل دمحم 3
 المكّمف بما بعد التدرج  نائب العميد عباس عبد الحفيع 4
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 العمـو االقتصادية  رئيس قسـ  زغودي أحمد 5
 عمـو التسييررئيس قسـ  حاج سميماف دمحم نذير 6
 العمـو التجاريةرئيس قسـ  فتاف الطيب 7
 قسـ العمـو المالية والمحاسبةرئيس  بف لولو سميـ 8
 العمـو التجارية   رئيس المجنة العممية لقسـ الديفشريف نصر  9
 العمـو االقتصادية  رئيس المجنة العممية لقسـ  يحي برويقات عبد الكريـ 10
 عمـو التسيير رئيس المجنة العممية لقسـ فرواني بمقاسـ 11
 العمـو المالية والمحاسبة رئيس المجنة العممية لقسـ شعيب بغداد 12
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية ممّثل ءجمعة زكريا 13
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية   ممّثل خطيب سدي دمحم 14
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية   ممّثل برودي نعيمة 15
 ألستاذية عف قسـ عمـو التسييراألساتذة ذوي مصّف ا ممّثل حسيف بومديف 16
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير ممّثل حممي وىيبة 17
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة ممّثل غربي ناصر صبلح الديف 18
 الية والمحاسبةاألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الم ممّثل سنوسي قويدر 19
 األساتذة المساعديفعف  ممّثل عبورة رشيد 20
 األساتذة المساعديفعف  ممّثل تممساني حناف 21
 بحث مدير مخبر ثابت أوؿ عشعاشي وسيمة فطيمة 22
 بحث مدير مخبر بف بوزياف دمحم 23
 بحث مدير مخبر بف حبيب عبد الرزاؽ 24
 بحث مدير مخبر بممقدـ مصطفى 25
 بحث مدير مخبر نوة شعيببو  26
 بحث مدير مخبر طويل أحمد 27
 مسؤوؿ مكتبة الكمية كبير عبد الغني 28

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم ، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  803رقم  قــرار

 تممسان-ّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييربجامعةأبو بكر بمقايدبك التسيير
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ. ، والمتضمف إنشاء1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتّمـ. ؿجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ الذي يحّدد مياـ ال 2003
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 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 

مية لقسـ عموـ التسيير بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العم -
 .2020جويمية  12ممساف المؤّرخ في وعمـو التسيير بجامعة ت

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو 
 تممساف.-التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد

عموـ التسيير بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ :2المادة 
 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد

 تممساف، كل فيما يخصو،-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو بكر بمقايد :3المادة 
 شر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سين

 2020 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 803رقم رار ــق بالقــممح
 تممسان-بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد لقسـم عموم التسيير

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 جنة العممية لمقسـرئيس المّ  فرواني بمقاسـ 1
 رئيس القسـ حاج سميماف دمحم نذير 2
 أستاذ  بوشعور رضية 3
 أستاذ تابث أوؿ وسيمة 4
 أستاذ أحمد بمبشير دمحم 5
 محاضر قسـ "أ" أستاذ حميمي وىيبة 6
 محاضر قسـ "أ" أستاذ حسيف بومديف 7
 مساعد قسـ "أ" أستاذ عبورة رشيدة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  804رقم  قــرار

 تممسان-بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييربجامعةأبو بكر بمقايد العموم االقتصادية
 

 مي،إن وزير التعميم العالي والبحث العم
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ. ، والمتضمف إنشاء1989
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتّمـ. ؿالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ  2003

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّميػة العموـ االقتصادية  -
 .2020ة جويمي 12ممساف المؤّرخ في والتجارية وعمـو التسيير بجامعة ت

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ االقتصادية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 تممساف.-وعمـو التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية  :2المادة 
 فقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.تممساف، و -وعمـو التسيير بجامعة أبو بكر 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 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميم 

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 نة العممية لقسـم الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المج  2020نوفمبر  10في المؤرخ  804رقم رار ــق بالقــممح

 تممسان-بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد العموم االقتصادية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ يحي برويقات عبد الكريـ 1
 رئيس القسـ زغودي أحمد 2
 أستاذ  بممقدـ مصطفى 3
 أستاذ ىخواني ليم 4
 أستاذ بودالؿ عمي 5
 محاضر قسـ "أ" أستاذ برودي نعيمة 6
 محاضر قسـ "أ" أستاذ بف عاتق عمر 7
 مساعد قسـ "أ" أستاذ بف بوزياف جازية 8
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 مية ألعضاء المجنة العممية لقسـميحدد القائمة االس، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  805رقم  قــرار
 تممسان-بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييربجامعةأبو بكر بمقايد العموم التجارية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
بناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية و  -

 .2020جويمية  12ممساف المؤّرخ في وعمـو التسيير بجامعة ت
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو 
 تممساف.-التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية  :2لمادة ا
 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعمـو التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد

 تممساف، كل فيما يخصو،-بكر بمقايديكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم 2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 805رقم رار ــق بالقــممح

 تممسان-دبكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أبو بكر بمقاي العموم التجارية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ شريف نصر الديف 1
 رئيس القسـ فتاف الطيب 2
 أستاذ  بف منصور عبد هللا  3
 أستاذ جناس عبد هللا 4
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 أستاذ بف أشنيو سيدي دمحم 5
 محاضر قسـ "أ" أستاذ جمعة زكرياء 6
 محاضر قسـ "أ" أستاذ قراري يمينة 7
 مساعد قسـ "ب" أستاذ تممساني حناف 8
 مساعد قسـ "ب" أستاذ شيب جازية 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  806رقم  قــرار

 تممسان-موم االقتصادية والتجارية وعموم التسييربجامعةأبو بكر بمقايدبكّميـة الع المالية والمحاسبة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ. ، والمتضمف إنشاء1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتّمـ. ؿلقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ الذي 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 صبلحيات وز 
العمـو المالية والمحاسبة بكّميػة العمـو االقتصادية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ -

 .2020جويمية  12ممساف المؤّرخ في والتجارية وعمـو التسيير بجامعة ت
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بكّميػة العموـ االقتصادية 
 تممساف.-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد

جنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكّميػة العموـ االقتصادية تحدد القائمة االسمية ألعضاء الم :2المادة 
 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والتجارية وعمـو التسيير بجامعة أبو بكر 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 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم  2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 806رقم رار ــق بالقــممح
 تممسان-بكّميـة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أبو بكر بمقايد العموم المالية والمحاسبة

 الصفـة والمقـب االسم الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ شعيب بغداد 1
 رئيس القسـ بف لولو سميـ بدر الديف 2
 أستاذ  بطاىر سمير 3
 أستاذ بزاوية دمحم 4
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  غربي ناصر صبلح الديف 5
 محاضر قسـ "أ" أستاذ بف طيب ىدايات خديجة 6
 ـ "أ"مساعد قس أستاذ براحي خير الديف 7
 مساعد قسـ "أ" أستاذ زروقي وسيمة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،2019جويمية  11 مؤرخ فيال 1162رقــم  قــراراليعدل  ،2020 نوفمبر 10مؤرخ في  807رقم  قــرار

 نسانية والعموم اإلجتماعية العموم اإل  بكّمية مقائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلحّدد الم
 تممسان-بجامعة أبو بكر بمقايد

 

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

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

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـ.، والمتضمف 1989
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
مية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد القائمة االس 2019جويمية  11 مؤرخ فيال 1162وبموجب القرار رقـ  -

 تممساف. -لكّمية العموـ اإلنسانية والعمـو اإلجتماعية بجامعة ابو بكر بمقايد
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية والعموـ اإلجتماعية بجامعة ابو  -

 .2018جانفي  18تممساف المؤّرخ في -بكر بمقايد
 

 ــــّررُيـقـ
 

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية والعمـو  تعديلييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:
 تممساف. -اإلجتماعية بجامعة ابو بكر بمقايد

امعة ابو بكر العموـ اإلنسانية والعمـو اإلجتماعية بج تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بمقايد
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تممساف، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ابو بكر بمقايد :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
 2020 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، 2019جويمية  11 مؤرخ فيال 1162رقــم  قــراريعدل الالذي ، 2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 807رقم  ممحق بالقرار

 تممسان-العموم اإلنسانية والعموم اإلجتماعية بجامعة أبو بكر بمقايد المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي بكّمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ستاذية عف قسـ عمـ النفسرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األ فقيو العيد 1
 عميد الكمية بف داود نصر الديف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة رابح فيسة دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية بمغيث عبد المجيد 4
 يةرئيس قسـ العمـو اإلجتماع بف تامي رضا 5
 رئيس قسـ عمـ النفس الصوفي عبد الوىاب 6
 رئيس قسـ العمـو اإلسبلمية بمحاجي عبد الصمد 7
 رئيس قسـ عمـ اآلثار بمجوزي بوعبد هللا 8
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية مونيس بخضرة 9
 رئيس قسـ التاريخ حجازي مصطفى 10
 إلجتماعيةرئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو ا بوحسوف العربي 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ النفس بشبلغـ يحي 12
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو اإلسبلمية ماحي قندوز 13
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ اآلثار شرقي الرزقي 14
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بودومة عبد القادر 15
 يس الّمجنة العممية لقسـ التاريخرئ مقنونيف شعيب 16
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلجتماعية حجاؿ سعود 17
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلجتماعية زازوي موفق 18
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس بوغازي الطاىر 19
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسبلمية ى دمحمحاج عيس 20
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسبلمية بمعمياء دمحم 21
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ اآلثار بف حمو دمحم 22
 قسـ عمـ اآلثارممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  يوسفي اماؿ 23
 ممثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية 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
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخممثل األ العايب معمر 27
 ممثل عف  األساتذة المساعديف بف زغادي دمحم 28
 ممثل عف  األساتذة المساعديف بف اشنيو نجية 29
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 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
 مدير مخبر بحث عطار أحمد 34
 مدير مخبر بحث بمخثير بومديف 35
 مدير مخبر بحث نقادي سيدي دمحم 36
 مدير مخبر بحث جيبللي بموفة عبد القادر 37
 مدير مخبر بحث معروؼ بمحاج 38
 مدير مخبر بحث سعيدي دمحم 39
 مسؤولة المكتبة دنوف نورة 40
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  808رقم  قــرار
 سكيكدة-1955أوت  20بكمية العمـوم بجامعة  لقسم العمـوم الفـالحية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441في أوؿ ذي القعدة عاـ المؤرخ  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 279-03المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 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 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
أوت  20العموـ بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الفبلحية بكمية -

 .2020فيفري  23سكيكدة المؤّرخ في - 1955
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

- 1955أوت  20العموـ بجامعة  الفبلحية بكمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ
 سكيكدة.

 1955أوت  20العموـ بجامعة  الفبلحية بكمية حدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـت :2المادة 
 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   239

 

 

سكيكدة، كل فيما يخصو، - 1955أوت  20: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة 03المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار  بتطبيق

 2020 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 808 رقـمممحــق بالقـرار 

 سكيكدة-1955أوت  20بكمية العمـوم بجامعة  لقسم العمـوم الفـالحية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ فوفو عمار 1
 ئيس القسـر  حمراني المية 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حزموف الطاىر 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حفصي زكرياء 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لعريط صباح 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قراد شيرزاد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صويمح نبيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زعبلني كريمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صياد ابتساـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جويمية  22المؤرخ في  1251يعّدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  809 رقم قــرار

 1قسنطينة-قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري لم المحّدد
 

 لعالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ا
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ 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  -

 متّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ وال الذي 2003
، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محّرـ عاـ  3المؤّرخ في  403-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  24المؤرخ في  213-84الذي يعّدؿ المرسوـ رقـ 
 مق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا.والمتع

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

ية ألعضاء المجمس العممي لكمية المحدد لمقائمة االسم 2019جويمية  22المؤرخ في  1251وبموجب القرار رقـ  -
 .1قسنطينة -الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتوري 
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 1نطينةقس -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتوري  -
 .2019فيفري  06المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة المادة األولى:
 .1قسنطينة-منتوري 

، وفقا 1قسنطينة-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتوري  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2020 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جويمية  22المؤرخ في  1251الذي يعّدل القرار رقم  2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 809ممحق بالقرار رقم 
 1قسنطينة -نتوري قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق بجامعة اإلخوة ملم المحّدد

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص  عمارة فوزي  1
 عميد الكمية طاشور عبد الحفيع 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات العميا لعور حساف حمزة  3
 ف بالبيداغوجيا والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكمّ  عياش شعباف 4
 رئيس قسـ القانوف العاـ سغاويل شوقي 5
 رئيس قسـ القانوف الخاص مرموف موسى 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بمعابد سامي 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بوطرفاس دمحم 8
 ذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاصممّثل األسات سعدي عبد الحميـ 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ بولمكاحل أحمد 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ نقاش حمزة 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوبترة طارؽ  12
 ساتذة المساعديفممّثل عف األ بوقريط عمر 13
 مدير مخبر بحث كردوف عزوز 14
 مسؤوؿ مكتبة الكّمية عباس عبمة 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  810 رقم قــرار
 موم اإلعـالمالوطنية العميا لمصحافة وعلممدرسة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 لمتمـّ.المعّدؿ وا والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  252-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ية العميا لمصحافة وعمـو اإلعبلـ.والمتضّمف إنشاء المدرسة الوطن
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 ذي رقـوبمقتضى المرسوـ التنفي -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
إلعبلـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو ا -

 .2020أكتوبر  12المؤرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعبلـ.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعبلـ، وفقا  :2ة الماد

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعبلـ، كل  :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا 
 2020 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي  2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 810 ممحق بالقرار رقم

 الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالملممدرسة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بف زاوي عبد السبلـ 1
 مديرة مساعدة مّكمفة بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  بي فاطمة الزىراءطاي 2
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعبلـ واالتصاؿ والعبلقات الخارجية لمشونشي مبروؾ 3
 المقاوالتية مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية لعبلوي خالد 4
 رئيس قسـ الصحافة سعدوف نسريف 5
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 رئيس قسـ عمـو اإلعبلـ كبور فاطمة 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعبلـ معقاؿ دمحم لخضر 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الصحافة بوقطاية نسيـ 8
 أستاذ  دريس شريف 9
 أستاذ  بمحاجي وىيبة 10
 ضر قسـ "أ"أستاذ محا غديري كريمة 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوسيف ليندة 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تيماجر ناريماف 13
 أستاذ مساعد قسـ "ب" ابمعيداف حسيبة 14
 3أستاذ بجامعة الجزائر بوعجيمي جماؿ 15
 3أستاذ بجامعة الجزائر شاوش رمضاف زوبير 16
 االستخدامات االجتماعية واالتصاؿ مدير مخبر أبحاث وسائل اإلعبلـ، مصطفاوي بمقاسـ 17
 مدير المكتبة لونيسي رفيق 18
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحدد  2020فيفري  01المؤرخ في  47يعّدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  811رقم  قــرار
 1وىران -ة عموم الطبيعة والحياة بجامعة أحمد بن بمةلمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمي

 

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

 .والمتّمـ ؿبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعدّ 
 2003يونيو 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  -

 سيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.نظيميا و 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 صبلحيات وز 
المجمس العممي المحدد لمقائمة اإلسمية االسمية ألعضاء  2020فيفري  01المؤرخ في  47وبموجب القرار رقـ   -

 .1وىراف -عمـو الطبيعة والحياة بجامعة أحمد بف بمة لكمية
 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة أحمد بف بمة -

 .2019جويمية  09المؤّرخ في  1وىراف 
 .2020أكتوبر  07مؤرخ في ال 60رقـ 1وىراف -ًء عمى ارساؿ جامعة أحمد بف بمةوبنا -

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة  المادة األولى:
 .1وىراف -بجامعة أحمد بف بمة
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-عة أحمد بف بمةعموـ الطبيعة والحياة بجام تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة  
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف

، كل فيما يخصو، 1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 رنوفمب 10 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020فيفري  01المؤرخ في  47رقم  الذي يعّدل القرار 2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 811رقم  رارــق بالقـــممح

 1وىران-المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة أحمد بن بمة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا كروؼ جميل 1
 عميد الكمية جي رشيدصنيا 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج  صحراوي توفيق 3
 نائب العميد مكّمف بالبيداغوجيا مسمي فريدة 4
 رئيس قسـ البيولوجيا  مموؾ زىير 5
 رئيس قسـ البيوتكنولوجيا  لعمارة سيد أحمد شوقي  6
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بمخوجة موالي 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا  ابت أوؿ نصيرةت 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا طالب بف دياب أحبلـ أمينة 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيوتكنولوجيا  مديف صونيا 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دحاف ميمود 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يب فيروزلش 12
 مدير مخبر بحث خروع عمر 13
 مدير مخبر بحث كيحل مبروؾ 14
 مدير مخبر بحث خروبي عمر 15
 مدير مخبر بحث بوعمقة أحمد 16
 مدير مخبر بحث بف صالح فريد 17
 مديرة مخبر بحث روج سميمة 18
 مدير مخبر بحث أبي عياد سيدي دمحم األميف 19
 مدير مخبر بحث بكى عبد القادر 20
 مدير مخبر بحث بودربالة دمحم 21
 مسؤوؿ المكتبة خراجي أحمد 22

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  812 رقـم قــرار
 1وىران-بمةأحمد بن لجامعة 

 

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

 والمتّمـ. ؿ، المعدّ وسيرىا1 بتنظيـ جامعة وىراف
 2020يونيو سنة  23موافق ال 1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتّمـ. ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
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  77-13سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  2020أكتوبر  07المؤرخ في  59وبموجب القرار رقـ  -

 ّؿ.،المعد1وىراف-أحمد بف بمة
 .2020أكتوبر  07المؤرخ في  59وبناًء عمى إرساؿ الجامعة رقـ  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ر إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1وىراف-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد بف بمة
، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا 1وىراف-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد بف بمة :2المادة 

 القرار.
، كل فيما يخصو، 1وىراف-د بف بمةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحم :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد 2020نوفمبر  10مؤرخ في ال 812 رقـمممحق بالقرار 

 1وىران-أحمد بن بمةلجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ي لمجامعةمدير الجامعة، رئيس المجمس العمم حمو أحمد 1

 بحري أحمد 2
والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب 

 والتكويف العالي في التدرج

 بوحديبة توفيق 3
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب 

 الي فيما بعد التدرجوالتكويف الع
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 بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعةنائب  إلس نادية 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  مغبر رشيد 5
 عميد كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية يعقوبي بمعباس 6
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة صنياجي رشيد 7
 عميد كمية الطب حمداوي عياد فاطمة 8
 عميد كمية اآلداب والفنوف  بسناسي سعاد 9
 عميد كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسبلمية فغرور دحو 10
 مديرة معيد الترجمة فرقاني جازية 11
 مديرة معيد العمـو والتقنيات التطبيقية شيالي سممى 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة والتطبيقية بمعالـ غالـ 13
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة كروؼ جميل 14
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والفنوف  ممياني دمحم 15
 ميةرئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسبل يوسي اليواري  16
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب تابتيى بف عمي 17
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتقنيات التطبيقية لمو عبد الرحمف 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية بويعقوب عبد المطيف 19
 األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة والتطبيقيةممّثل األساتذة ذوي مصّف  بوناصر بومديف 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة مديف صونية 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب برادة ستي  22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الطب  غبريوط بوجمعة 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والفنوف  ونة دمحمبر  24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والفنوف  سعد هللا زىرة 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسبلمية لعباسي دمحم 26
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسبلميةم داودي عبد القادر 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد الترجمة عباد أحمد 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد الترجمة زيناي جماؿ الديف 29
 ذية عف معيد العمـو والتقنيات التطبيقيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستا كايل فتيحة 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد العمـو والتقنيات التطبيقية بوكريديمي جماؿ 31
 ممّثل عف األساتذة المساعديف رزوؽ عبد القادر 32
 ممّثل عف األساتذة المساعديف منصوري توفيق  33
 وىراف   -لعمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼأستاذ بجامعة ا أحمد فواتيح زبير 34
 2وىراف  -أستاذ بجامعة دمحم بف أحمد يمس شاوش 35

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019أكتوبر  20مؤرخ في ال 1848رقم  قــراريعدل ال ،2020 نوفمبر 10مؤرخ في  813رقم  قــرار
 تمم.م، المعدل والوأخالقيات المينة الجامعية آداب ء مجمسقائمة أعضال المحدد

 

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

 .والمتّمـ ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
، 2001الموافق أوؿ أكتوبر سنة  1422رجب عاـ  13المؤرخ في  293-01فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

تعمق بمياـ التعميـ والتكويف التي يقوـ بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف عموميوف ي
 المتمـ. اخروف باعتبارىا عمبل ثانويا،

يونيو سنة  23الموافق  1425جمادى األولى عاـ  5في  المؤرخ 180-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، يحدد صبلحيات مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية وتشكيمتو وسيره2004

، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27مؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ث االستشفائي الجامعيستاذ الباحتضمف القانوف األساسي الخاص باألي

، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27 مؤرخ في 130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ف األساسي الخاص باألستاذ الباحثوالمتضمف القانو 

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

وأخبلقيات المينة  آداب قائمة أعضاء مجمس حدد، ي2019أكتوبر  20المؤرخ في  1848رقـ  وبمقتضى القػػرار -
 تمـ.م، المعدؿ والالجامعية

 

 ُيـقـــــّرر
 

، 2019أكتوبر  20المؤرخ في  1848رقـ  رارالقػػمف  2تعديل أحكاـ المادة ييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:
 أعبله. المشار إليوقائمة أعضاء مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية و لالمعدؿ والمتمـ، والمحدد 

وتحرر   ،أعبله المشار إليوو  ،2019أكتوبر  20المؤرخ في  1848رقـ  القػػرارمف  2تعدؿ أحكاـ المادة  :2المادة 
 :ألتيكا
 :ما يأتيك،قائمة أعضاء مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعيةحدد ت :2المادة "

 .غوالي نور الدين، خمفا لمسيد بن بوزة حميمةالسيدة  -
 .عباس عتيقة ياسمين زوجة قارةالسيدة  -
 ..............بدوف تغيير............... -
 ..............بدوف تغيير............... -
 .جكون عبد الحميديد ، خمفا لمسقناشي خديجةالسيدة  -
 ..............بدوف تغيير............... -
 ..............بدوف تغيير............... -
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 ..............بدوف تغيير............... -
 ..............بدوف تغيير............... -
 ..............بدوف تغيير............... -
 ................بدوف تغيير............. -
 ..............بدوف تغيير............... -
 .رقيوعزوجة  زياني جميمةالسيدة  -
 .نصر الدين حاج زوبيرالسيد  -
 ..............بدوف تغيير............... -
 ..............بدوف تغيير............... -
 ..............بدوف تغيير............... -
 ..................بدوف تغيير........... -
 ..............بدوف تغيير............... -
 ..............بدوف تغيير............... -

 األميف العاـ بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.السيد يكمف  :3المادة 
 2020 نوفمبر 10 فيحرر بالجزائر 

 لعمميوزير التعميم العالي والبحث ا
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019 مارس 31المؤرخ في  304يعدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  814رقم  قــرار

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة االغواط الذي
 

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

 ،المعدؿ والمتمـ.تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422 جمادى الثانية  عاـ 30المؤرخ في  270- 01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2،السيما المادة والمتمـ  مف إنشاء جامعة االغواط ،المعدؿالمتض 2001
غشت سنة  23الموافق  1424ادى الثانية عاـ جم 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  2019 مارس 31المؤرخ في  304وبمقتضى القرار رقـ  -

 األغواط، المعدؿ.
 

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

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 نوفمبر 11 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة األغواط 

 األعضاء المعينون: -1
 القطاع صفةال اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بف ساسي إلياس -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو شندرلي براىـ محفوظ -
 بالتكويف والتعميـ المينييف، ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بف أودينة مسعود -
 العمومية واإلصبلح اإلداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة  عضو صحراوي عبد الحميـ -
 المكمف بالتربية الوطنية،  ممثل الوزير عضو سنوسي بريكسي عبد النبي -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو دبابش عبد الحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو لعموري النذير -
 تجارة،ممثل الوزير المكمف بال عضو  قويدري أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة ، عضو حروز عبد العزيز -
 و الفنوف، بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو نميمي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو شريفي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو  بف طوباؿ عبلؿ -
صبلح المستشفيات،ممث عضو معاد عماد الديف -  ل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوالي. عضو مراد سيد عمي -

 

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

  2020أكتوبر  14المؤرخ في  758يعدل القــرار رقم  ،2020 نوفمبر 11مؤرخ في  815رقم  قــرار
 2021-2020بعنوان السنة الجامعية  رزنامة العطل الجامعية يحدد الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 ف سنةجوا 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث
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، 2013جانفي  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 .التعميـ العاليـ الدراسات لنيل شيادات انظالنصوص التنظيمية التي تحدد ى وبمقتض -
بعنواف السنة  رزنامة العطل الجامعية يحدد ، الذي2020أكتوبر  14المؤرخ في  758القػػرار رقـ  وبمقتضى -

 .2021-2020الجامعية 
 بناء عمى تعميمات السيد الوزير األوؿ. -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 

 المذكور أعبله، وتحرر كما 2020أكتوبر  14المؤرخ في  758عدؿ المادة األولى مف القرار رقـ ت المادة األولى:
 :يمي
 بالنسبة لفصل الشتاء مف 2021-2020تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  المادة األولى:"

 .احا"، الثامنة صب2021 جانفي 02السبت  إلى يوـ صباحا 2020ديسمبر 30يـو األربعاء 
 "..............الباقي بدون تغيير.................."

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020نوفمبر  11 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصة تواريخ إجراءامتحاناتيحّدد  2020نوفمبر  12مؤرخ في  816رقـم  قــرار

  2021-2020برسم السنة الجامعية  في الّطب والّصيدلة وطب األسنان
 ستدراكية(العادية والدورة اإلدورة ال)

 

 لبحث العممي،إن وزير التعميم العالي وا
 .شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصةالمتضّمف إنشاء  1971ديسمبر  3المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسـو رقـ  -
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
المتضّمف قانوف المقيـ في العمـو  2011جويمية سنة  3المؤرخ في  236-11المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 .الطبية
 2013يناير سنة  30 الموافق1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 .ر الّتعميـ العالي والبحث العممياّلذي يحّدد صبلحيات وزي
والمتضّمف تنظيـ الّدراسات والتقييـ والّتدرج في 1989فيفري سنة  25المؤرخ في  40رار رقـ وبموجب الق -

 .صةخاّ الّدراسات الّطبية ال
والمتضّمف تنظيـ طور الّتكويف لنيل شيادة  2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -

 .ّتدرج فيياكميفّيات تقييميا وال الّدراسات الّطبية الخاّصة ويحّدد
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 11المؤرخ في  1747يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2017 سنة جويمية 26المؤرخ في  767وبموجب القرار رقـ  -
اّلذي يحّدد قواعد تنظيـ وسير المجاف البيداغوجية الجيوية لمتخّصصات في العموـ الّطبية ، 2016ديسمبر سنة 

 .بيةوالمجاف البيداغوجية الوطنية لمتخّصصات في العموـ الطّ 
 ُيـقـــــّرر

في الطب والصيدلة متحانات شيادة الّدراسات الّطبية الخاصة تواريخ إد يتحدّ ييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:
 وطب األسناف. 

مارس  25إلى  14ستدراكية مف اإل الدورةفترة و  2021فيفري  25 إلى 07تحّدد فترة الدورة العادية مف 
2021   . 

 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر  :2 المادة
 2020 نوفمبر 12 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةـن لمجنـن العممييـن المستشاريـتعيي نـيتضمّ ، 2020نوفمبر  12مؤرخ في  817رقـم  قــرار

 يـي الجامعـث العممـالبح مـتقييو ة ـبرمجال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23الموافػق  1441فػي أّوؿ ذي القعدة عاـ  المؤّرخ 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقػـ  -

 .لمتّمـوا ؿ، المعدّ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2001ؿ أكتوبر سنة الموافق أوّ  1422رجب عاـ  13خ في المؤرّ  293-01المرسوـ التنفيذي رقـ  ىوبمقتض -

كويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف عميـ والتّ كويف التي يقوـ بيا أساتذة التّ عميـ والتّ ق بمياـ التّ يتعمّ  واّلذي
 .ثانوًيا، المتّمـ عموميوف آخروف باعتبارىا عمبًل 

 2013ة يناير سن 30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ  ىوبمقتض -
 .عميـ العالي والبحث العمميد صبلحيات وزير التّ ذي يحدّ الّ و 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  78-13المرسوـ التنفيذي رقـ  ىوبمقتض -
 .ؿالعممي، المعدّ العالي والبحث  ف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـوالمتضمّ 

ف إنشاء لجنة البرمجة وتقييـ البحث العممي والمتضمّ  1989جواف  17خ في المؤرّ  /78M القرار رقـ ىوبمقتض -
 .الجامعي

مييف لمجنة البرمجة العم المستشاريفف تعييف والمتضمّ  2018 وماي 22ّرخ في ؤ الم 479القرار رقـ  ىوبمقتض -
 .ـ، المتمّ وتقييـ البحث العممي الجامعي

اريع البحػث بإجراءات قبوؿ وتسيير مش والمتعمقة 2019 ديسمبر 9خة في المؤرّ  06عميمة رقـ عمى التّ  وبناءً  -
 الّتكوينػي الجامعػي.

 .دوات الجيوية لمجامعاتاقتراح رؤساء النّ بناًء عمى و  -
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 ُيـقـــــّرر
 فالمذكور أعبله، يعيّ  ،1989جواف  17المؤرخ في /M 78 مف القرار الوزاري رقـ 4 ةا لممادّ تطبيقً  المادة األولى:

البرمجة وتقييـ البحث الجامعي األعضاء المذكوروف في الجدوؿ المرفق  لمجنة مستشار عممي بصفة
 .بيذا القرار

-01نفيذي رقـ مف المرسوـ التّ  5الماّدة ـ ا ألحكايستفيد المستشاروف العمميوف والخبراء مف عبلوة طبقً  :2المادة 
 المذكور أعبله. ،2001ؿ أكتوبر سنة خ في أوّ المؤرّ  293

  .ـ، المتمّ 2018 وماي 22ّرخ في ؤ الم 479تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
قبة الّتسيير، كّل فيما ومدير الميزانية والوسائل ومرا كويف العالييفعميـ والتّ مدير العاـ لمتّ الف كّل مف يكمّ  :4المادة 

 سمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.الّنشرة الرّ  سينشر فييخصو، بتنفيذ ىذا القرار اّلذي 
 2020 نوفمبر 12 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 والذي يتضّمـن تعييـن المستشاريـن العممييـن 2020نوفمبر  12المؤرخ في  817ممحـــق القـرار رقـم 

 البرمجـة وتقييـم البحـث العممـي الجامعـي لمجنـة
 :حقوق وعموم سياسية 

 ؤسسةالم الّتخصص االسم والمقب الرقم
  1جامعة الجزائر  حقوؽ  سكندري أحمد ا  .1
 جامعة خنشمة  حقوؽ  سعادنة العيد   .2
 جامعة تممساف  حقوؽ  تشوار جيبللي   .3
 2جامعة سطيف  حقوؽ  بممامي عمور   .4
 جامعة مستغانـ  حقوؽ  بف عزوز بف صابر   .5
 2جامعة وىراف  حقوؽ  يمس شاوش بشير  .6
 معباسجامعة سيدي ب حقوؽ  بموسات عبد الوىاب  .7
 جامعة عنابة حقوؽ  سحري فضيمة  .8
 جامعة سيدي بمعباس  حقوؽ  نعيمي فوزي   .9

 جامعة المدية حقوؽ  شميشـ رشيد   .10
 جامعة غرداية  حقوؽ  بف شيرة شوؿ   .11
 جامعة األغواط حقوؽ  بريؾ طاىر  .12
 2جامعة البميدة  حقوؽ  بالرحماني محفوظ  .13
 1جامعة قسنطينة  حقوؽ  بف حممة سامي  .14
 جامعة الوادي  حقوؽ  ؽ خمف فارو   .15
 جامعة ورقمة  حقوؽ  حميسي رضا   .16
 جامعة سكيكدة  حقوؽ  بوالقمح يوسف   .17
 جامعة سعيدة  حقوؽ  نقادي حفيع  .18
 جامعة سعيدة  حقوؽ  بف أحمد الحاج   .19
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 2جامعة البميدة   عمـو سياسية شرقي محمود  .20
 جامعة تيزي وزو عمـو سياسية بغزوز  عمر  .21
 3جامعة قسنطينة  سيةعمـو سيا بوريش رياض  .22
 1جامعة باتنة  عمـو سياسية قادري حسيف   .23
 3جامعة قسنطينة  عمـو سياسية كيبش عبد الكريـ   .24
 المركز الجامعي بتيسمسيمت  عمـو سياسية غربي دمحم   .25
 2جامعة وىراف  عمـو سياسية صافو دمحم   .26

 

 :لغة وأدب عربي 
 المؤسسة الّتخصص االسم والمقب الرقم
 2جامعة البميدة  دراسات نقدية  ي حفيع مموان  .1
 جامعة بسكرة دراسات نقدية  بف غنيسة نصر الديف  .2
 جامعة ورقمة دراسات نقدية دحو حسيف   .3
 المركز الجامعي بمغنية دراسات نقدية بف مالؾ سيدي دمحم  .4
 جامعة تممساف  دراسات لسانية  بوعمي عبد الناصر   .5
 2ة البميدة جامع دراسات لسانية ساسي عمار  .6
 جامعة العمـو االسبلمية األمير عبد القادر بقسنطينة  دراسات لسانية بف موسي زيف الديف   .7
 2جامعة سطيف  دراسات لسانية بوادي دمحم   .8
 1جامعة وىراف  دراسات لسانية مطيري صافية  .9

 المركز الجامعي بالنعامة  دراسات لسانية ربيعي ميمود   .10
 2جامعة الجزائر  ت لسانيةدراسا بف زروؽ حسيف   .11
 2جامعة الجزائر  دراسات لسانية لعبلوي فتيحة   .12
 جامعة سوؽ أىراس دراسات لسانية لحمادي فطومة  .13
 جامعة مستغانـ  دراسات أدبية  سعيدي دمحم   .14
 جامعة سيدي بمعباس دراسات أدبية طيبي امينة  .15
 جامعة تيزي وزو دراسات أدبية شتواف بوجمعة  .16
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  :آداب ولغات أجنبية 

 المؤسسة الّتخصص االسم والمقب الرقم
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 جامعة الوادي عمـو التسيير حميداتو دمحم ناصر  .3
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 جامعة معسكر عمـو التسيير مختاري فيصل   .6
 جامعة غرداية عمـو التسيير ىواري معراج  .7
 1جامعة باتنة  عمـو اقتصادية مرازقة عيسى  .8
 جامعة سيدي بمعباس عمـو اقتصادية بورحمة عبلؿ  .9

 جامعة تممساف عمـو اقتصادية بممقدـ مصطفى  .10
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 المؤسسة الّتخصص االسم والمقب الرقم
 1جامعة باتنة  عمـ االجتماع بف سعدي اسماعيل  .35
 جامعة المدية عمـ االجتماع منادلي دمحم   .36
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 :عموم وتقنيات الّنشاطات البدنية والّرياضية 
 المؤسسة الّتخصص االسم والمقب الرقم

 جامع تبسة  تدريب رياضي  ل قاسمي فيص  .1
 2جامعة قسنطينة  تدريب رياضي  سبلمي عبد الرحيـ  .2
 جامعة مستغانـ  النشاط البدني والرياضي التعميمي  عطا هللا أحمد   .3
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 3جامعة الجزائر  ضي التعميميالنشاط البدني والريا قصري نصر الديف  .5
 .3جامعة الجزائر  النشاط البدني والرياضي المتكيف بف صايبي يوسف   .6
 3جامعة الجزائر  النشاط البدني والرياضي المتكيف كرفس نبيل   .7
 جامعة مستغانـ  المعمومات الرياضية واالتصاؿ  بف برنو عثماف  .8

  

  :لغة وثقافة أمازيغية 
 المؤسسة الّتخصص االسم والمقب الرقم

 جامعة بجاية  لغة وثقافة أمازيغية  مكسـ زاىير    .1
 جامعة تيزي وزو  لغة وثقافة أمازيغية إمارازف   موسى  .2
 جامعة بجاية  لغة وثقافة أمازيغية محرازي محند  .3

 

  :عموم الطبيعة والحياة 
 المؤسسة الّتخصص االسم والمقب الرقم

 جامعة مستغانـ  ية عمـو فبلح بف قادة يوسف مختار  .1
 المدرسة الوطنية العميا لعمـو الزراعة  عمـو فبلحية  شكالي قحضداب   .2
 1جامعة باتنة  عمـو فبلحية لعماري مالؾ  .3
 جامعة سكيكدة  عمـو فبلحية ىداـ سميـ  .4
 جامعة البويرة عمـو فبلحية موىوب سايح شفيقة   .5
 جامعة بومرداس عمـو فبلحية بف ضيف هللا ليمي   .6
 جامعة مستغانـ  عمـو فبلحية حمراني عبد القادر   .7
 المركز الجامعي بتسمسيمت عمـو بيولوجية بقادة احمد دمحم عمي  .8
 جامعة ورقمة  عمـو بيولوجية ولد الحاج أميناتا  .9
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 المؤسسة الّتخصص االسم والمقب الرقم
 1جامعة قسنطينة  عمـو بيولوجية  عبد الرحماف بولحروؼ   .12
 المركز الجامعي بعيف تموشنت  عمـو بيولوجية بمحسف ميمود   .13
 جامعة بجاية عمـو بيولوجية بجو فتيحة  .14
 2جامعة باتنة  عمـو بيولوجية عيسات كماؿ  .15
 جامعة عنابة عمـو بيولوجية سريدي رتيبة  .16
 ة بشارجامع عمـو بيولوجية موساوي عبد هللا  .17
 جامعة تيزي وزو  عمـو بيولوجية داودي زروقي نصيرة   .18
 جامعة األغواط عمـو بيولوجية قوزي ىشاـ  .19
 جامعة خنشمة  عمـو بيولوجية بف جمانة كاتية  .21
  1جامعة وىراف  عمـو بيولوجية خروبي عمر  .21
 جامعة سعيدة  عمـو بيولوجية كحمولة خالد  .22
 ة مستغانـ جامع عمـو بيولوجية جيباوي رشيد  .23
 جامعة سيدي بمعباس  عمـو بيولوجية قندوسي بدر الديف عبد الكريـ ظ .24
 جامعة بجاية عمـو البيطرة سحنوف دمحم  .25
  1جامعة البميدة  عمـو البيطرة  قايدي رشيد   .26
 3جامعة قسنطينة  عمـو طبية بوالصوؼ ندير   .27
 1جامعة الجزائر  عمـو طبية بوعمي فيصل   .28
 جامعة سيدي بمعباس  عمـو طبية قندوسي شيرزاد  .29
 1جامعة البميدة  عمـو طبية طميبة سييل  .31
 جامعة عنابة عمـو طبية يحي عبد السبلـ   .31
 2جامعة وىراف  عمـو طبية عوفاف نبيل   .32
 جامعة تيزي وزو عمـو طبية داودي اسماعيل  .33
 جامعة الطارؼ  ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية خاطي وليا  .34
 جامعة مستغانـ   دروبيولوجيا بحرية وقاريةىي مزالي كريـ   .35
 جامعة جيجل  عمـو التغذية  يدوي الطيب   .36
 1جامعة البميدة  عمـو التغذية مقاتمي سماعيف  .37
 جامعة مستغانـ  عمـو التغذية ريازي عمي   .38
 المدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة  محيط-بيئة  بحة مونية  .39
 2معة باتنة جا محيط-بيئة  سي بشير عبد الكريـ  .41
 1جامعة البميدة  بيوتكنولوجيا بف فقيو عبلؿ ليمى  .41

  
  :عموم األرض والكون 

 المؤسسة الّتخصص االسم والمقب الرقم
  2جامعة وىراف  جيولوجيا بمكبير لحسف   .1
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   :عالم ألي  رياضيات وا 
 المؤسسة الّتخصص االسم والمقب الرقم

 جامعة عنابة  إعبلـ ألي  ساكر حساف  .1
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 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بومديف إعبلـ ألي فائزة خبلؼ  .9

 جامعة أدرار إعبلـ ألي عمري دمحم  .11
 جامعة مستغانـ رياضيات بمحميتي عمر  .11
 جامعة مسيمة رياضيات بوداود عبد المجيد  .12
 جامعة سعيدة رياضيات قندوزي توفيق  .13
 1جامعة وىراف  رياضيات بمعالـ غالـ  .14
 1جامعة وىراف  رياضيات بغداد عثماني  .15
 2جامعة باتنة  رياضيات  ربيعي صبلح الديف  .16
 جامعة سيدي بمعباس  رياضيات  وىاب عبد الغني  .17
 جامعة بجاية  رياضيات  بربوشة أحمد  .18
 جامعة المدية رياضيات عبلش بوعبلـ   .19
 1جامعة البميدة  رياضيات بف بشير معمر   .21
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  :عموم المادة 
 المؤسسة الّتخصص االسم والمقب الرقم

 جامعة أـ البواقي  كيمياء  بوعصيدة سفياف   .1
 1جامعة البميدة  كيمياء  باؿ يوسف  .2
 1جامعة وىراف  كيمياء  جعفري فتيحة  .3
 مديف جامعة العمـو والتكنولوجيا ىواري بو  كيمياء  ديداوي نموشي سعيدة  .4
 جامعة تممساف  كيمياء  مخوخي بف عمر  .5
 1جامعة وىراف  كيمياء حسناوي دمحم عبد الكريـ  .6
 1جامعة باتنة  كيمياء بف خالد دمحم  .7
 1جامعة سطيف كيمياء سطيفي فاطمة  .8
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  العمميةالمجنة لقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  818رقم  قــرار

 بوزريعة-العميا لألساتذة الوطنية مدرسةبال لقسم الفمسفة
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ والمتّمـ
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  211-08رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

الجزائر إلى مدرسة والمتضّمف تحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في مدينة 
 خارج الجامعة.

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

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

اتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفة، بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة المؤرخ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األس -
 .2020جواف  14في 
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 ُيـقـــــّرر
 

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

 المجنة العممية لقسـ الفمسفة، بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة.
لقسـ الفمسفة، بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة ، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
مدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة ،كل فيما يخصو، يكمف ال :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2020نوفمبر  15المؤرخ في  818ممحق بالقرار رقم 

 بوزريعة-لألساتذةالعميا  الوطنية مدرسةبال لقسم الفمسفة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ شيكو يمينة 1
 رئيسة القسـ خالف نورية 2
 أستاذ  طيبي مسعود 3
 أستاذ  بف بوزيد حياة  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قايد سميمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مقراف فضيمة 6
 "ب" أستاذ محاضر قسـ حمالي فريدة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمروش أسيا 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  819رقم  قــرار

 بوزريعة-العميا لألساتذة الوطنية مدرسةبال لقسم المغة العربية وآدابيا
 

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

 .والمتّمـ الحكومة المعدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء 
 2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  211-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الجزائر إلى مدرسة والمتضّمف تحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في مدينة 
 خارج الجامعة.

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والبحث العممي.ير التعميـ العالي يحدد صبلحيات وز 
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 

ساتذة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا، بالمدرسة العميا لؤل -
 .2020جواف  14ببوزريعة المؤرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 ية لقسـ المغة العربية وآدابيا ، بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة.المجنة العمم
لقسـ المغة العربية وآدابيا ، بالمدرسة العميا لؤلساتذة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 ببوزريعة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تكويف العالييف ومدير المدرسة لعميا لؤلساتذة ببوزريعة كل فيما يخصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ وال :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2020نوفمبر  15المؤرخ في  819ممحق بالقرار رقم 

 بوزريعة-العميا لألساتذة الوطنية مدرسةبال لقسم المغة العربية وآدابيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوطارف دمحم اليادي 1
 رئيس القسـ بكار أحمد 2
 أستاذ  العموي شفيقة 3
 أستاذ  بوزيداني فريدة  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عباس نبيمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حسني أمينة 6
 ر قسـ "ب"أستاذ محاض تممساني صراح سكينة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مجدوبي عثماف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  820رقم  قــرار

 بوزريعة-العميا لألساتذة الوطنية مدرسةبال لقسم التاريخ والجغرافيا
 

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

 .والمتّمـ الحكومة المعدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء 
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 2008وليو سنة ي 14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  211-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
الجزائر إلى مدرسة والمتضّمف تحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في مدينة 

 خارج الجامعة.
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الي والبحث العممي.ير التعميـ العيحدد صبلحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذي يحدد القانوف 
ؤلساتذة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ والجغرافيا، بالمدرسة العميا ل -

 .2020جواف  14ببوزريعة المؤرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 لؤلساتذة ببوزريعة. مية لقسـ التاريخ والجغرافيا، بالمدرسة العمياالمجنة العم
لقسـ التاريخ والجغرافيا، بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة ،  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
لعالييف ومدير بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة كل فيما يخصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ا :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2020نوفمبر  15المؤرخ في  820ممحق بالقرار رقم 

 بوزريعة-العميا لألساتذة الوطنية مدرسةبال لقسم التاريخ والجغرافيا
 الصفـة االسم والمقـب لرقما

 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف عبلؿ رضا 1
 رئيس القسـ مريوش أحمد 2
 أستاذ  بوعباش مراد 3
 أستاذ  بف عدة عبد المجيد   4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نايت قاسي لياس 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مفتاح سعيدة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نور الديف كريمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بكار العايش 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  821 رقم قــرار
 بوزريعة-العميا لألساتذة الوطنية مدرسةبال لقسم المغة الفرنسية

 

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441المؤّرخ في أّوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتّمـ الحكومة المعدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء 
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  211-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

الجزائر إلى مدرسة المتضّمف تحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في مدينة و 
 خارج الجامعة.

الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 مي.ير التعميـ العالي والبحث العميحدد صبلحيات وز 

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية، بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة  -
 .2020جواف  14مؤرخ في ال

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 سية، بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة.العممية لقسـ المغة الفرن المجنة

لقسـ المغة الفرنسية، بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة ،  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يا لؤلساتذة ببوزريعة كل فيما يخصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ا العم :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2020نوفمبر  15المؤرخ في  821ممحق بالقرار رقم 

 بوزريعة-العميا لألساتذة الوطنية مدرسةلقسم المغة الفرنسية بال
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ حوحو نبيمة بف 1
 رئيس القسـ الشيخ صالح فافا 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شايبي حسيبة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بستي عبد العالي  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" براىيمي مريـ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شرشالي نجية 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  822رقم  قــرار
 بوزريعة-العميا لألساتذة الوطنية مدرسةلقسم المغة اإلنجميزية بال

 

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

 .والمتّمـ الحكومة المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء 
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  211-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

مدرسة ية في مدينة الجزائر إلى والمتضّمف تحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسان
 خارج الجامعة.

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

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية ، بالمدرسة العميا لؤلساتذة  -
 .2020جواف  14ببوزريعة المؤرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50ة تطبيقا ألحكاـ الماد المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعبله، ييدؼ2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية، بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة.
لقسـ المغة اإلنجميزية، بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة ،  ية ألعضاء المجنة العمميةتحدد القائمة االسم :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة كل فيما يخصو،  :3المادة 

 لنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في ا
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2020نوفمبر  15المؤرخ في  822ممحق بالقرار رقم 

 بوزريعة-العميا لألساتذة الوطنية مدرسةبال لقسم المغة اإلنجميزية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ ساحل مميكة 1
 رئيسة القسـ بف زروؽ سماح 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف قسمية العمري  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مسخر حياة 4
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" تيحاؿ وافية 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قصباجي صورية 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" العربي دواجي دمحم 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، ي2020نوفمبر  15مؤرخ في  823رقم  قــرار

 تيارت-لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة ابن خمدون 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 ةيونيو سن 23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّ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  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001
غشت سنة   23الموافق  1424ة عاـ جمادى الثاني 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  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
 -ابف خمدوف  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة -

 .2020سبتمبر 30تيارت المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة ابف خمدوف 
 تيارت.

 -السياسية بجامعة ابف خمدوف  الحقوؽ والعموـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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 نوفمبر 15 يفحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 حدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي ي 2020نوفمبر  15المؤرخ في  823رقم  رارــق بالقـــممح
 تيارت -بجامعة ابن خمدون  لكمية الحقوق والعموم السياسية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  بوراس عبد القادر 1
 عميد الكمية عمياف مزياف 2
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية لشيخبوسماحة ا 3
 العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب معمر خالد 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  مدوف كماؿ 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية وضاحي ميمود 6
 قوؽ رئيس المجنة العممية لقسـ الح مقني بف عمار 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بف عمارة دمحم 8
 مدير مخبر التشريعات في حماية النظاـ البيئي مكي خالدية 9
 القانونية تمدير مخبر الدراسا سماحي خالد 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حاج شعيب فاطمة الزىرة 11
 أستاذ مبطوش حاج 12
 قسـ "أ" أستاذ محاضر سعيدي توفيق 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف أحمد دمحم 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف تمرة يعقوب 15
 مسؤوؿ المكتبة عتماني بمقاسـ 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الع، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  825 رقم قــرار
 تيارت-الحقوق والعموم السياسية بجامعة ابن خمدون  لقسم العموم السياسية بكمية

 

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

 .ـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمّ 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجن -

 .2020سبتمبر 30تيارت المؤّرخ في  -بجامعة ابف خمدوف 
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 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة 
 تيارت.-ابف خمدوف 

قوؽ والعموـ السياسية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بكمية الح :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ابف خمدوف 

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

 2020نوفمبر  15في بالجزائر حرر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيانأ.د عبد الباقي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  825 رقـمممحــق بالقـرار 
 تيارت -الحقوق والعموم السياسية بجامعة ابن خمدون  بكمية لقسم العموم السياسية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف عمارة دمحم 1
 رئيس القسـ وضاحي ميمود 2
 أستاذ  مبطوش الحاج 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" صافة يمينة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعيدي توفيق 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ساعد رشيد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سميماني دمحم 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" طبيب فتيحة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020بر نوفم 15مؤرخ في  826رقم  قــرار

 تيارت-بجامعة ابن خمدون  الحقوق والعموم السياسية لقسم الحقوق بكمية
 

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

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

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

 المتّمـ.الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ و  2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكميةوبناًء عم -
 .2020سبتمبر 30تيارت المؤّرخ في -ابف خمدوف 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة ابف  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية
 تيارت.-خمدوف 

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة ابف  بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-خمدوف 

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

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020فمبر نو  15المؤرخ في  826رقـم ممحــق بالقـرار 
 تيارت-بجامعة ابن خمدون  الحقوق والعموم السياسية لقسم الحقوق بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ مقني بف عمار 1
 رئيس القسـ مدوف كماؿ 2
 أستاذ  فتاؾ عمي 3
 أستاذ  مكي خالدية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عميري أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمر العيف عبد القادر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عزوزة سميـ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" عبيد فتيحة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2020نوفمبر  15مؤرخ في  827رقم  قــرار

 جيجل -لكمية اآلداب والمغات بجامعة محّمد الصديق بن يحي
 

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

  .كومة،المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الح
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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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

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

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2017أكتوبر  17في  المؤّرخ 965وبموجب القرار رقـ  -
 .داب والمغات بجامعة جيجل،المعّدؿلكمية اآل

مغات بجامعة دمحم الصديق بف وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب وال -
 .2020سبتمبر  24جيجل المؤّرخة في -يحي

 ُيـقـــــّرر
 

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

بجامعة محّمد الصديق بف  تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات
 جيجل.-يحي

 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة محّمد الصديق بف يحي :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

جيجل، كل فيما -حييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة محّمد الصديق بف ي :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020نوفمبر  15 المؤرخ في  827 ممحـــق بالقــرار رقم
 جيجل -بجامعة محّمد الصديق بن يحي لكمية اآلداب والمغات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ممّثل األساتذة عف قسـ المغة واألدب العربيأستاذ محاضر "أ"،  المجمس العممي لمكمية،رئيس  قحاـ توفيق 1
 ، في رتبة أستاذعميد كمية اآلداب والمغات شويط عبد العزيز  2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةأستاذ محاضر قسـ "أ"،  سيساوي عبد العزيز 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةأستاذ محاضر قسـ "ب"،  يوتة عبد المالؾبوت 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربيأستاذ محاضر قسـ "أ"،  شقوفي راشد  5
 المغة الفرنسيةاآلداب و  قسـ ةرئيسأستاذة محاضرة قسـ "ب"،  لعبني أحبلـ 6
 االنجميزيةالمغة اآلداب و  قسـ ةرئيسـ "ب"، أستاذ مساعد قس نايمي رضواف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي أقيس خالد 8
 ب والمغة الفرنسيةادرئيس المجنة العممية لقسـ اآل غيموز مناؿ 9
 ب والمغة االنجميزيةادرئيس المجنة العممية لقسـ اآل  بوشعيرة زاىية 10
 تاذ، مدير مخبر المغة وتحميل الخطابأس بوكعباش عبد الحميد 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، مدير مخبر الدراسات السوسيوأدبية والسوسيو لسانية والسوسيوتعميمية. لحمر فيصل 12
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي سناسي وسيمة 13
 ب والمغة االنجميزيةادستاذية عف قسـ اآلممّثل األساتذة ذوي مصّف األ بوقزولة دمحم 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قماش رؤوؼ 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عباسي عبد هللا 16
 مسؤولة المكتبة بورورو راضية 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020نوفمبر  15 مؤرخ في 828 رقم قــرار
 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات

 

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

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ والمتّمـ، 
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424ة عاـ جمادى الثاني 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 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة  2017أكتوبر  17المؤّرخ في  964وبموجب القرار رقـ  -

 جيجل، -واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بف يحي
اآلداب والمغات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية -

 ،2020سبتمبر  9جيجل المؤّرخ في  -بجامعة دمحم الصديق بف يحي
 

 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

دؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، يي2003غشت سنة  23الموافق  1424
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم 

 جيجل.-الصديق بف يحي
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم  :2المادة 

 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ق بف يحيالصدي
جيجل،كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االس 2020نوفمبر  15 مؤرخ فيال 828ممحــق بالقـرار رقـم 
 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ أقيس خالد 1
 رئيس القسـ شقوفي راشد  2
 أستاذ  خرفي دمحم الصالح 3
 أستاذ  ىلحيمح عيس 4
 أستاذ بوكعباش عبد الحميد 5
 أستاذ شويط عبد العزيز 6
 قسـ "أ" ةمحاضر  ةأستاذ مسعودي حبيبة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوفاس عمر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معاش يوسف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020وفمبر ن 15 مؤرخ في 829رقم  قــرار

 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي لقسم األدب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات
 

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

 أعضاء الحكومة،المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف تعييف 
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشا 2003
غشت سنة   23الموافق  1424ى الثانية عاـ جماد 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .ث العمميير التعميـ العالي والبحالذي يحدد صبلحيات وز 
الذي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017سبتمبر  23المؤّرخ في  892وبموجب القرار رقـ  -

 .يجلجب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة اداآل
اآلداب والمغات ب والمغة اإلنجميزية بكمية ادوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآل -

 .2020سبتمبر  09جيجل المؤّرخ في  -بجامعة دمحم الصديق بف يحي
 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
يدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ي2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم 
 جيجل.-الصديق بف يحي
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والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة ب اداآلتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-دمحم الصديق بف يحي

جيجل،كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد ا 2020نوفمبر  15 مؤرخ فيال 829ممحــق بالقـرار رقـم 
 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي لقسم األدب والمغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "ب"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ بوشعيرة زاىية  1
 رئيس القسـ نايمي رضواف 2
 "أأستاذ محاضر قسـ " بوقزولة دمحم 3
 قسـ "ب" ةمحاضر  ةأستاذ عزيب سامية 4
 " بأستاذ محاضر قسـ "  بوخنتاش سميماف 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مزرؽ سارة 6
 " بأستاذة مساعدة قسـ "  مميط إلياـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  15 مؤرخ فيال 830رقم  قــرار

 جيجل-بجامعة دمحم الصديق بن يحي ب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغاتادلقسم اآل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  2020 ةو سنيوني 23الموافق  1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ والمتّمـ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424الثانية عاـ جمادى  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  -

 .لعمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث ا
ب ادالذي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآل 2017جواف  15المؤّرخ في  614وبموجب القرار رقـ  -

 .يجلجبكمية اآلداب والمغات بجامعة  الفرنسيةوالمغة 
لمغات ب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب واادوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآل -

 .2020فيفري  27جيجل المؤّرخ في -بجامعة دمحم الصديق بف يحي
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 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
رار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا الق2003غشت سنة  23الموافق  1424

دمحم  ب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعةادالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآل
 جيجل.-الصديق بف يحي

ب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة ادتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآل: 2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-يحي دمحم الصديق بف

جيجل،كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 زير التعميم العالي والبحث العمميو 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضاء المجنة العممية الذي يحدد القائمة االسمية 2020نوفمبر  15 مؤرخ فيال 830ممحــق بالقـرار رقـم 
 جيجل -ب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم الصديق بن يحيادلقسم اآل

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجنة العممية لمقسـ ة"، رئيسأقسـ " ةمحاضر  ةأستاذ غيموز مناؿ  1
 "بقسـ " ةمحاضر  ةأستاذ ،القسـ ةرئيس لعبني أحبلـ  2
 "أأستاذ محاضر قسـ " عبد العزيز سيساوي  3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مسعودي سمير 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أدرار فاتح 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قوراس سياـ 6
 أستاذ مساعد قسـ " أ " عبدو دمحم شمس الديف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2020مارس  15المؤرخ في  251يعدل القرار رقم  ،2020 نوفمبر 15مؤرخ في  831رقم  قــرار

 الحقوق والعموم السياسية المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم السياسية بكمية
 جيجل -بجامعة دمحم الصديق بن يحي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 ةيونيو سن 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20رئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ال -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،المعدؿ والمتمـ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتّمـوالمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ و  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
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020مارس  15المؤّرخ في  251وبموجب القرار رقـ   -
 .الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة جيجل العمـو السياسية بكمية

الحقوؽ والعموـ السياسية  مي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممثّ  -
 .2019ديسمبر  16جيجل المؤّرخ في  -بجامعة دمحم الصديق بف يحي

 
 

 ُيـقـــــّرر
 

 كميةييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية ب المادة األولى:
 جيجل.-الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم الصديق بف يحي

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -دمحم الصديق بف يحي

جيجل، كل فيما يخصو، -ـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحييكمف المدير العا :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد لمقائمة  2020مارس  15المؤرخ في  251يعدل القرار رقم   2020نوفمبر  15المؤرخ في  831رقـم ممحــق بالقـرار 
 جيجل-الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم الصديق بن يحي العموم السياسية بكمية االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـأستاذ محاضر قسـ "أ"،  لعيساني ببلؿ 1
 رئيس القسـ امنة رشيدتع 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أدماـ شيرزاد 3
 قسـ "ب"أستاذ محاضر  بشكيط خالد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمحربي عمار 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف شعباف رمضاف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ريموش سفياف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019ي جانف 02 مؤرخ فيال 18رقم  قــراريعدل ال ،2020 نوفمبر 15مؤرخ في  832رقم  قــرار

 تبسة -لجامعة العربي التبسي االسمية ألعضاء المجمس العممي مقائمـةلحـدد الم
 

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

 ـ.ف أعضاء الحكومة،المعدؿ والمتموالمتضّمف تعيي
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غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا المعدؿ 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 يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

مة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحّدد القائو  2019جانفي  02المؤّرخ في  18وبموجب القرار رقـ  -
 .بجامعة تبسة

لتعديل تشكيل أعضاء المجمس  2020نوفمبر  05المؤرخة في  112مراسمة مدير الجامعة رقـ وبناًء عمى  -
 تبسة.-العممي لجامعة العربي التنبسي

 ُيـقـــــّرر
 تبسة. -لعممي لجامعة العربي التبسيالقائمة االسمية ألعضاء المجمس ا ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل المادة األولى:

لجدوؿ الممحق بيذا باتبسة،  -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العربي التبسي :2المادة 
 القرار.

 تبسة، كّل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي :3 المادة
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق ىذا

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جانفي  02 مؤرخ فيال 18رقم  ، يعدل القــرار2020نوفمبر  15مؤرخ في ال 832رقم  ممحق بالقرار
 تبسة -لجامعة العربي التبسي االسمية ألعضاء المجمس العممي مقائمـةلحـدد الم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مس العمميمدير الجامعة، رئيس المج عمارة بودالعة 1
2 
 

نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  عبد القادر حفع هللا
 والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج

المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  نائب جدي شوقي 3
 كويف العالي فيما بعد التدرجوكذا الت

 العمميةواالتصاؿ والتظاىرات التنشيط بالعبلقات الخارجية والتعاوف و  نائب المدير المكّمف شنيخر صالح 4
 نائب المدير المكّمفة بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو غرزولي لزىر 5
 عميد كّمية العمـو والتكنولوجيا نويوة إسماعيل 6
 د كّمية اآلداب والّمغاتعمي غربي صالح 7
 عميد كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية بف طيبة صونية 8
 عميد كّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  حفع هللا بوبكر 9
 التجارية وعمـو التسييروالعمـو  عميد كّمية العمـو االقتصادية شتوح نور الديف 10
 وعمـو الطبيعة والحياةعميد كّمية العمـو الدقيقة  روابحي رشيد 11
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 مدير معيد المناجـ عولمي زوبير 12
 األنشطة البدنية والرياضيةمعيد عمـو وتقنيات مدير  قاسمي فيصل 13
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو والتكنولوجيا مراومية عبد هللا 14
 رئيس المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات زرفاوي عمر 15
 رئيس المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعمـو السياسية اىردلوؿ الط 16
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية منصر ىاروف  17
 التجارية وعمـو التسييروالعمـو  رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو االقتصادية حفيع عبد الحميد 18
 لكّمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة رئيس المجمس العممي فيدي شمس الديف 19
 معيد المناجـل رئيس المجمس العممي قارة دمحم 20
 األنشطة البدنية والرياضيةلمعيد عمـو وتقنيات  المجمس العممي ةرئيس براؾ خضرة 21
 مسؤوؿ المكتبة المركزية زروالي حمة 22
 عف كّمية العمـو والتكنولوجياستاذية ذوي مصف األ ممّثل األساتذة حناشي دمحم الطاىر 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كّمية العمـو والتكنولوجيا لعور دمحم الصالح 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كّمية اآلداب والّمغات بوديار عادؿ 25
 داب والّمغاتممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كّمية اآل بوحفص بوجمعة 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية كنازة دمحم 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية عزاز ىدى 28
 عيةممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كّمية العمـو اإلنسانية واالجتما بورزوؽ نوار 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كّمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير شريط كماؿ 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بيموؿ لطيفة 31
 العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياةممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كمية  منصر فؤاد 32
 ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة عثمانية جماؿ 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف براجي سميماف 34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف نصر هللا فريد 35
 1إلخوة منتوري قسنطينةأستاذ بجامعة ا بوالشعير مرزوؽ  36
 1باتنة-أستاذ بجامعة الحاج لخضر كافي منصور 37
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يـس العممـاء المجـد القائمـة االسمية ألعضيحـدّ ، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  833 رقـم قــرار
 بـومرداس-أمـحمد بـوقرةامعة ـلج

 

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

 .والمتَمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 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 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   278

 

 

نوفمبر  04بومرداس المؤّرخ في -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة أدمحم بوقرة -
2020. 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 بومرداس.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أدمحم بوقرة
بومرداس ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا -ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أدمحم بوقرةتحدد القا :2المادة 

 القرار.
بومرداس، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أدمحم بوقرة :3المادة 

 والبحث العممي. ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يـس العممـاء المجـد القائمـة االسمية ألعضيحـدّ الذي  2020نوفمبر  15ؤرخ في الم 833 رقـمممحــق بالقـرار 

 بـومرداس-أمـحمد بـوقرةامعة ـلج
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة ياحي مصطفى 1

 شماني بشير 2
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب 

  والشيادات والتكويف العالي في التدرج

 قادري دمحم 3
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب 

  والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 رجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةبالعبلقات الخا ةكّمفم مدير الجامعةنائب  طايري عبد العزيز 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  كبوش قانا سميمة 5
 عميد كمية عمـو التكنولوجيا  سعيدي دمحم 6
 عميد كمية العمـو  مزىود رضا 7
 عميد كمية المحروقات والكيمياء حمادة بوجمعة  8
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية د العظيـبف صغير عب 9
 عميد كمية اآلداب والمغات لبصير نور الديف 10
 عميد كمية العمـو االقتصادية،التجارية وعمـو التسيير سويسي عبد الوىاب 11
 مدير معيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ شعبلؿ مولود 12
 مية عمـو التكنولوجيارئيس المجمس العممي لك صافي ابراىيـ 13
 رئيس المجمس العممي لكمية كمية العمـو خالدي خالد  14
 رئيس المجمس العممي لكمية المحروقات والكيمياء جدي مبروؾ 15
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية حزاـ فتيحة 16
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 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بف رمضاف فريد 17
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية،التجارية وعمـو التسيير مغاري عبد الرحمف 18
 رئيس المجمس العممي لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ بف تارزي حميد 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو التكنولوجيا عمار دمحم 20
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو التكنولوجياممّثل  عيماد أحريش 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو لكبير شكري  22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو ميسيوري رزقي 23
 ياءممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية المحروقات والكيم عمواف ليمى 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية المحروقات والكيمياء بف يونس خالد 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية تريعة نوارة 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية حسايف سامية 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات ليندة شويتف 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات طالب عبد القادر 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية،التجارية وعمـو التسيير لمجد بوزيدي 30
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية،التجارية وعمـو التسيير بف عمر خالد 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ دعموش عبد الحميد 32
 ية واإللكترونيؾممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد اليندسة الكيربائ وادي عبد الرحمف 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف كريمات نور الديف 34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف داودي حدة 35
 مدير وحدة بحث بف مونح عبد الباقي 36
 1أستاذ بجامعة البميدة صحراوي الطاىر 37
 مركز البحث لمتكنولوجيا الصناعية-مدير بحث باجي رياض 38
 مسؤوؿ المكتبة المركزية بوزاوية فاتح 39
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  834رقم  قــرار
 األغواط-جيالعموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثمي لعموم اإلسالمية بكميةا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق   1422ة عاـ جمادى الثاني 30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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العمـو اإلنسانية والعمـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو اإلسبلمية بكمية -
 .2020جويمية  01األغواط المؤّرخ في -اإلسبلمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ2003غشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلنسانية والعمـو اإلسبلمية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو اإلسبلمية بكمية
 األغواط.-والحضارة بجامعة عمار ثميجي

والعمـو  العموـ اإلنسانية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسبلمية بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-اإلسبلمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي

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

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  834 رقـمممحــق بالقـرار 
 األغواط -العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي بكمية لقسم العموم اإلسالمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شطة مصطفى 1
 رئيس القسـ ورنيقي دمحم 2
 أستاذ  شريقف مصطفى 3
 أستاذ  بف السايح دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شوشة دمحم رضا 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمانة األزىاري  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زيغمي نعيمي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  835رقم  قــرار

 األغواط-العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي لقسم التاريخ بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  ويوني 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
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 غشت سنة 23الموافق  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 صبلحيات وزير التعميـ العالي وال

العمـو اإلنسانية والعموـ اإلسبلمية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية -
 .2020جويمية  01األغواط المؤّرخ في  -والحضارة بجامعة عمار ثميجي

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسبلمية والحضارة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية
 غواط.األ-بجامعة عمار ثميجي

العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسبلمية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والحضارة بجامعة عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -ييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميج :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  835رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط-العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي لقسم التاريخ بكمية

 الصفـة م والمقـباالس الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مريقي بوبكر 1
 رئيس القسـ معمر جعيرف  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رمضاني فوزي  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كيدار عبد الوىاب 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أوكيل صبيحة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شارؼ خالد 6
 ب"أستاذ محاضر قسـ " عطية دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قفاؼ عبد الرحمف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يزير أدمحم 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  836رقم  قــرار
 األغواط-بجامعة عمار ثميجي مية والحضارةلكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
عموـ اإلسبلمية والحضارة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية وال -

 .2020سبتمبر  24األغواط المؤّرخ في  -بجامعة عمار ثميجي
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسبلمية والحضارة 
 األغواط.-بجامعة عمار ثميجي

ة العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسبلمية والحضارة بجامع تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 رنوفمب 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحدد القائمة 2020نوفمبر  15المؤرخ في  836رقم  رارــق بالقـــممح

 األغواط -بجامعة عمار ثميجي لكمية العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسبلمية بف السايح دمحم 1
 الكمية عميد عبللي محمود 2
 نائب العميد المكمف بالبحث كيدار عبد الوىاب 3
 نائب العميد المكمف بالبيداغوجيا بوقريف عيسى 4



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   283

 

 

 رئيس قسـ العمـو اإلسبلمية دمحم ورنيقي 5
 رئيس قسـ التاريخ جعيرف معمر 6
 رئيس قسـ عمـو اإلعبلـ واإلتصاؿ النوعي عبد القادر 7
 ـو اإلنسانيةرئيس قسـ العم بف سعيداف دمحم 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلسبلمية شطة مصطفى 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ مريقي بوبكر 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ طريف عطاء هللا 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلسبلمية حبيبة شيرة 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ فوزي رمضاني 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التاريخ سعودي أحمد 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ آيت قاسي ذىبية 15
 يفممّثل عف األساتذة المساعد قفاؼ عبد الرحمف 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دمانة األزىاري  17
 مدير مخبر الدراسات اإلسبلمية والمغوية قبمي بف ىني 18
 مدير مخبر سوسيولوجيا اإلتصاؿ الثقافي سعيدات الحاج عيسى 19
 مسؤوؿ المكتبة لعجاؿ مداني 20
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  837رقم  قــرار
 األغواط-العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي اإلعـالم واالتصال بكمية

 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ 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 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العموـ اإلنسانية والعمـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعبلـ واالتصاؿ بكمية -

 .2020جويمية  01األغواط المؤّرخ في -اإلسبلمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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العموـ اإلنسانية والعموـ  ةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ واالتصاؿ بكمي
 األغواط.-اإلسبلمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي

العموـ اإلنسانية والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ واالتصاؿ بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-اإلسبلمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي

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

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 ي بن زيانأ.د عبد الباق
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020نوفمبر  15مؤرخ في  837رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط-العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي كميةب لقسم اإلعـالم واالتصال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طريف عطاء هللا 1
 رئيس القسـ النوعي عبد القادر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أيت قاسي ذىبية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سميـ معيزة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ري عبد القادرقدو  5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حجار خرفاف خير الديف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف قيط الجودي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مساعدي حسيف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي حدد، ي2020نوفمبر  15مؤرخ في  838رقم  قــرار

 األغواط-بجامعة عمار ثميجي لكمية اليندسة المدنية واليندسة المعمارية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .الحكومة، المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  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  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
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األساتذة بالمجمس العممي لكمية اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي -
 .2017جواف  22األغواط المؤّرخ في -عمار ثميجي

 ُيـقـــــّرر
 

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة 
 األغواط.-عمار ثميجي

ندسة المعمارية بجامعة عمار اليندسة المدنية والي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
الرسمية  وينشر في النشرة 2017جواف  22بتطبيق ىذا القرار الذي يسري مفعولو ابتداًءا مف تاريخ 

 لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020نوفمبر  15المؤرخ في  838رقم  رارــق بالقـــممح

 األغواط-بجامعة عمار ثميجي لكمية اليندسة المدنية واليندسة المعمارية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصفّ  جحيش عبد القادر 1
 عميد الكمية قفصي مصطفى 2
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية قدودة دمحم كماؿ 3
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوزياني الطيب 4
 ةرئيس قسـ اليندسة المدني سكـو دمحم 5
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية شتيح عز الديف 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بمحاج بمقاسـ 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية مراح أحمد 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية حمبلت عبد القادر 9
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعماريةممّثل  ساسي دمحم 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوسدرة عيسى 11
 مدير مخبر بحث زايدي عمي 12
 مدير مخبر بحث شتيح دمحم 13
 مدير مخبر بحث قواؿ إدريس 14
 مسؤوؿ المكتبة دحموني حمزة 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  839رقم  قــرار
 األغواط-اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجي لقسم اليندسة المدنية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتّمـالمعّدؿ و  والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 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 صبلحيات وز 
اليندسة المدنية واليندسة  وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية -

 .2020أكتوبر  18غواط المؤّرخة في األ -المعمارية بجامعة عمار ثميجي
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

اليندسة المدنية واليندسة المعمارية  ةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمي
 األغواط.-بجامعة عمار ثميجي

اليندسة المدنية واليندسة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-المعمارية بجامعة عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -دير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجييكمف الم :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  839رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط-واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجي اليندسة المدنية لقسم اليندسة المدنية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أحمد مراح 1
 رئيس القسـ دمحم سكـو 2
 أستاذ  عمي زايدي 3
 أستاذ مداني بدرينة 4



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   287

 

 

 أستاذ محاضر قسـ "أ" خضرة بف جيبللي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف حرز هللا قربة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الشادلي بف جديد قادري  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمار بف قيط 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  840رقم  قــرار

 األغواط-يندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجيال اليندسة المعمارية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 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 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اليندسة المدنية واليندسة  ليندسة المعمارية بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ا -

 .2020أكتوبر  18األغواط المؤّرخ في  -المعمارية بجامعة عمار ثميجي
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

اليندسة المدنية واليندسة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية
 األغواط.-المعمارية بجامعة عمار ثميجي

اليندسة المدنية واليندسة  المعمارية بكمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -المعمارية بجامعة عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسم بتطبيق

 2020 نوفمبر 15 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 2020نوفمبر  15المؤرخ في  840رقـم قـرار ممحــق بال
 األغواط -اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجي بكمية لقسم اليندسة المعمارية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمحاج بمقاسـ 1
 رئيس القسـ عز الديفشتيح  2
 أستاذ  بف الشيخ أحميدة  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ساسي دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" تابعي ابراىيـ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دىينة كريـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف الشيخ عبد الرزاؽ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  841رقم  قــرار

 األغواط-بجامعة عمار ثميجي لكمية العمـوم االجتمـاعية
 

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

 .والمتمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  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  -

 .لبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي وا
 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية بجامعة عمار ثميجي -

 .2020سبتمبر  30األغواط المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

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

 األغواط.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية بجامعة عمار ثميجي
األغواط، -جتماعية بجامعة عمار ثميجيالعموـ اال تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
األغواط، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 15 فير حرر بالجزائ

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي 2020نوفمبر  15المؤرخ في  841رقم  رارــق بالقـــممح
 األغواط-لكمية العمـوم االجتمـاعية بجامعة عمار ثميجي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم

رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو  باىي سبلمي 1
 التربية واألرطفونيا

 عميد الكمية رالتجاني الطاى 2
 نائب العميد المكّمف بالبحث العممي حميدات ميمود 3
 نائب العميد المكّمف بالّدراسات بف عطية عطية 4
 رئيس قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا الشارؼ سعدية 5
 رئيس قسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بف عيسى لزىاري  6
 فمسفةرئيس قسـ ال خرشي عبد الرحمف 7
 رئيس قسـ الجذع المشترؾ قويدري عمي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا عوف عمي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا جرادي حفصة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة األخضر قويدري  11
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفةممّثل األ موالي ناجـ 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفمسفة تونسي دمحم 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعمـو التربية واألرطفونيا التجاني جرادي 14
 ـ عمـ االجتماع والديمغرافياممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قس أحمد بف الشيف 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا كرـو دمحم 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قربوف عمي 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عياد فتيحة 18
 رئيسة مخبر الصحة النفسية عرعار سامية 19
 بر اإلرشاد النفسيرئيس مخ دمحم صخري  20
 رئيس مخبر التمكيف االجتماعي بيراف بف شاعة 21
 مسؤوؿ المكتبة سعيدات أبو بكر 22
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  842رقم  قــرار
 األغواط-العموم االجتماعية بجامعة عمار ثميجي بكمية لقسـم الفـمسفة

 

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

 .ـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمّ 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

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

 .خاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد ال 2003



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   290

 

 

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

العموـ االجتماعية بجامعة عمار  كميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفة ب -
 .2020سبتمبر  28األغواط المؤّرخ في  .-ثميجي

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله2003غشت سنة  23الموافق  1424

-العموـ االجتماعية بجامعة عمار ثميجي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية
 األغواط.

العموـ االجتماعية بجامعة عمار  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية :2المادة 
 وؿ الممحق بيذا القرار.األغواط، وفقا لمجد-ثميجي

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

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 ث العمميوزير التعميم العالي والبح

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  842 رقـمممحــق بالقـرار 
 األغواط-العموم االجتماعية بجامعة عمار ثميجي بكمية قسـم الفـمسفةل 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قويدري األخضر 1
 رئيس القسـ خرشي عبد الرحمف 2
 أستاذ  ميمود حميدات 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" موالي ناجـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تونسي دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عطية عطية 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف شعيب بمقاسـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قربوف عمي 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عبيد أمينة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السمية ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة ا، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  843رقم  قــرار

 األغواط-بجامعة عمار ثميجي العموم االجتماعية لقسم عمم االجتماع والديمغرافيا بكمية
 

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

 .ـعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمّ والمتضّمف ت
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سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  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 صبلحيات وز 

العموـ  ى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكميةوبناًء عم -
 .2020سبتمبر   28ؤّرخ في األغواط الم -االجتماعية بجامعة عمار ثميجي

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العمـو االجتماعية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكمية
 األغواط.-عمار ثميجي

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

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

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  843رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط-العموم االجتماعية بجامعة عمار ثميجي لقسم عمم االجتماع والديمغرافيا بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـرئيس المجنة العممية  جرادي حفصة 1
 رئيس القسـ لزىاري بف عيسى 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حجاج أحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كرـو دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" النوعي عطا هللا 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قندوسي سعدية 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" اقنيني أمينة 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" معاش الطيب 8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عمي بوخمخاؿ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  844رقم  قــرار
 غواطاأل-العموم االجتماعية بجامعة عمار ثميجي عمم النفس وعموم التربية واألرطفونيا بكمية

 

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

 .ـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمّ 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  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  77-13ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

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

 .2020سبتمبر   28في األغواط المؤّرخ  -ماعية بجامعة عمار ثميجياالجت
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد  ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار، المعّدؿ والمتّمـ2003غشت سنة  23الموافق  1424

العمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا بكمية
 األغواط.-االجتماعية بجامعة عمار ثميجي

العمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -ية بجامعة عمار ثميجياالجتماع

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

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي يحدد 2020نوفمبر  15المؤرخ في  844 رقـمممحــق بالقـرار 
 األغواط-العموم االجتماعية بجامعة عمار ثميجي لقسم عمم النفس وعموم التربية واألرطفونيا بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عوف عمي 1
 رئيس القسـ الشارؼ سعدية 2
 أستاذ  التجاني بف الطاىر 3
 أستاذ  سبلمي باىي 4
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 أستاذ  عرعار سامية 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بدوي عائشة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فطاـ جماؿ الديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بدرية النوعي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صحراوي عبد الكريـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  845رقم  قــرار

 األغواط-بجامعة عمار ثميجي لكمية العمــــــوم
 

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

 .ـمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمّ وال
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424عاـ جمادى الثانية  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 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
األغواط  -بناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار ثميجيو  -

 .2020أكتوبر  13المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

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

 األغواط.-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو بجامعة عمار ثميجي
األغواط، وفقا -ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار ثميجيالعمػ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
األغواط، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 

 ي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم
 2020 نوفمبر 15 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 2020وفمبر ن 15المؤرخ في  845رقم  رارــق بالقـــممح
 األغواط-بجامعة عمار ثميجي لكمية العمـــــوم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة قيباج عبد الناصر 1
 الكميةعميد  يعقوبي دمحم البشير 2
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية بشيري دمحم 3
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف تريعة البشير 4
 رئيس قسـ عمـو المادة حمدي أحمد 5
 رئيس قسـ العمـو الفبلحية بف شتوح أحمد 6
 س قسـ البيولوجيارئي شايبي رشيد 7
 رئيس قسـ الرياضيات رحموف عبد العزيز 8
 رئيس قسـ اإلعبلـ اآللي بف سعد دمحم لحسف 9
 رئيس قسـ الجذع المشترؾ رياضيات وا عبلـ آلي بف دومة الطاىر  10
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة و الحياة بومديف دمحم عبد المجيد 11
 ـ الرياضياترئيس المجنة العممية لقس بمعسل عمر 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا سبلـ نسيمة 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة فرحات محمود 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الفبلحية قوجاؿ ياسيف 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي وينتف يوسف 16
 بحثمدير مخبر  لقرع نصر الديف 17
 مدير مخبر بحث لفقير بف خمدوف  18
 مدير مخبر بحث يوسفي دمحم 19
 مدير مخبر بحث بوخاتـ يامنة 20
 مدير مخبر بحث التاوتي دمحم بف عبد هللا 21
 مدير مخبر بحث قوزي ىشاـ 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآللي بوعكاز مصطفى 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآللي يفشعيب نور الد 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا بف عروس خديجة 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا مرابطي ابراىيـ 26
 الرياضيات ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بمعباسي يوسف 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات يعقوب عامر 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة سعيدات أبو بكر 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفبلحية سعيدي رضواف 30
 مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفبلحيةممّثل األساتذة ذوي  معمـ حميدة 31
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شريط عبد الرحمف 32
 ممّثل عف األساتذة المساعديف صفاي جماؿ 33
 مسؤوؿ المكتبة مجدوب بمقاسـ 34

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  846رقم  قــرار
 األغواط-العمـــــوم بجامعة عمار ثميجي لقسم اإلعـــــــالم اآللـــــــي بكمية

 

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

 .ـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمّ 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424ثانية عاـ جمادى ال 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  -

 .مميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع
العمػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي بكمية -

 .2020أكتوبر  06األغواط المؤّرخ في  -ثميجي
 ُيـقـــــّرر

 

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

 -العمػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار ثميجي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي بكمية
 األغواط.

 -العمػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار ثميجي ة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجن :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

األغواط، كل فيما يخصو، -: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي3المادة 
 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسم بتطبيق

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  846رقـم ـرار ممحــق بالق
 األغواط-العمــــــــــوم بجامعة عمار ثميجي لقسم اإلعــــــــــالم اآللــــــــــي بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ يوسف ونتف 1
 رئيس القسـ سعد دمحم لحسف بف 2
 أستاذ  حدة شروف  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الزىرة عبد الحفيظي 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عامر زياني 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم األميف عامر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لعرج شبلمة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  847رقم  رقــرا

 األغواط-العمـــــوم بجامعة عمار ثميجي لقسم البيـولـوجيا بكمية
 

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

 ..ـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمً 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  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 صبلحيات وزير التعميـ ال
 -العمػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار ثميجي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية -

 .2020أكتوبر  07األغواط المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 األغواط.-العمػػػػػػػػػػـو بجامعة عمار ثميجي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية
 -العمػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار ثميجي ضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكميةتحدد القائمة االسمية ألع :2المادة 

 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
األغواط، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ىذا القرار الذي سينشر في النشرة بتطبيق
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  847 رقـمق بالقـرار ممحــ

 األغواط-العمــــــــــوم بجامعة عمار ثميجي لقسـم البيـولـوجيا بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ سبلـ نسيمة 1
 رئيس القسـ شايبي رشيد 2
 أستاذ  قوزي ىشاـ 3
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 أستاذ  وينتف دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبلؿ فريدة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف ناصر فاروؽ  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قوادري يوسف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زروقي دمحم حسيف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شتاتحة دمحم 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  848رقم  قــرار

 األغواط-العمـــــوم بجامعة عمار ثميجي بكمية لقسـم الريـاضيات
 

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

 .ـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمّ 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي الذي
 -العمػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار ثميجي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية -

 .2020سبتمبر  27األغواط المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 األغواط.-العمػػػػػػػػػػـو بجامعة عمار ثميجي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية
 -العمػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار ثميجي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية :2المادة 

 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
األغواط، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 

 لقرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا ا بتطبيق
 2020 نوفمبر 15 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 2020نوفمبر  15المؤرخ في  848رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط-العمــــــــــوم بجامعة عمار ثميجي لقسـم الريـاضيات بكمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بمعسل عمر 1
 رئيس القسـ حموف عبد العزيزر  2
 أستاذ  مخطاري عبد القادر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمعباسي يوسف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" وشناف جماؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يعقوب عامر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يزيد فارس 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عباسي طو خميل 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  849رقم  قــرار

 األغواط-العمـــــوم بجامعة عمار ثميجي لقسـم العـموم الفـالحية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

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

سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .تّمـالمعّدؿ والم والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 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

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

العمػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الفبلحية بكمية -
 .2020أكتوبر  11األغواط المؤّرخ في  -ثميجي

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 -عة عمار ثميجيالعمػػػػػػػػػػوـ بجام القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو الفبلحية بكمية
 األغواط.

 -العمػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار ثميجي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفبلحية بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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األغواط، كل فيما يخصو، -ييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميج :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  849رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط-العمــــــــــوم بجامعة عمار ثميجي لقسم العـموم الفالحية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قوجاؿ ياسيف 1
 رئيس القسـ بف شتوح أحمد 2
 أستاذ  عظامو عبلء الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قويدري دمحم 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" معمـ حميدة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" تواتي حطاب سياـ 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عمراني وردة 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" جخدـ العيد 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  850رقم  قــرار

 األغواط-العمـــــوم بجامعة عمار ثميجي بكمية لقسم عـــــــــموم المــــــادة
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمـ
ر سنة سبتمب 18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 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  77-13ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العمػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية -

 .2020أكتوبر  06األغواط المؤّرخ في  -ثميجي
 ُيـقـــــّرر
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -العمػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار ثميجي قسـ عمـو المادة بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ل
 األغواط.

 -العمػػػػػػػػػػوـ بجامعة عمار ثميجي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  850 رقـمممحــق بالقـرار 
 األغواط-عمار ثميجي العمــــــــــوم بجامعة لقسم عـــــــــموم المــــــادة بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ فرحات محمود 1
 رئيس القسـ حمدي أحمد 2
 أستاذ  لفقير بف خمدوف  3
 أستاذ سعيدات بوبكر 4
 أستاذ  قيباج عبد الناصر 5
 أستاذ  حاليت دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حاليفة بشير 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رحمفشريط عبد ال 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زرقيني حسيف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممـي ، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  851رقم  قــرار

 األغواط-بجامعة عمار ثميجي لكميـــة التـكنولـوجيا
 

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

 .والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18موافق  ال 1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 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
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 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

األغواط -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي -
 .2020أكتوبر  12المؤّرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 األغواط.-ة التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجيتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمي
األغواط، وفقا -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، األغواط-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020نوفمبر  15المؤرخ في  851رقم   رارــق بالقـــممح

 األغواط-لكمية التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكيةرئيس المجمس العممي لمك عويسي مخطار 1
 عميد الكمية شقناف عمي 2
 نائب العميد المكًمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية زوكل عبد الحميـ 3
 نائب العميد المكًمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ليدب دمحم 4
 رئيس قسـ العمـو التقنية ود عطا هللابف مسع 5
 رئيس قسـ اإللكتروتقني يوسفي بمقاسـ 6
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ مراح لحسف 7
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية يوسفي أحمد 8
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق التاوتي دمحم بف عبد هللا 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني عريف سالـ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ كيوص مشري  11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالحرمة حاج عيسى 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق قناف ىجيرة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية بوعبد هللا السعيد 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني كوزي كاتيا 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني مختاري بشير 16
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ حاج عيسى بوبكر 17
 ف قسـ اإللكترونيؾممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية ع قفاؼ حمزة 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق قوريف ندير 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق بف عمية مختار 20
 مدير مخبر بحث بمخيري دمحم 21
 مدير مخبر بحث الصغير الطاىر 22
 مدير مخبر بحث بف الشطي أحمد 23
 مدير مخبر بحث عبلوي عمر 24
 مدير مخبر بحث حجاج عبد الشفيق 25
 مدير مخبر بحث شتيح صميحة 26
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بمخضر عيسى 27
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف دريسو ابراىيـ 28
 مسؤوؿ المكتبة بممداني عبد القادر 29
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  852رقم  قــرار
 األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي لقسـم اإللكترو تقني بكمية

 

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

 .والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .لذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميا
التكنولوجيا بجامعة عمار  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية -

 .2020أكتوبر  05األغواط المؤّرخ في -ثميجي
 ُيـقـــــّرر

 

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

 -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية
 األغواط.
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 -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

األغواط، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 ر الذي يسري سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرا بتطبيق

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  852رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي لقسـم اإللكترو تقني بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عريف سالـ 1
 رئيس القسـ في بمقاسـيوس 2
 أستاذ  شتيح صميحة 3
 أستاذ حجاج عبد الشفيق 4
 أستاذ  رقطي فتيحة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الصف عبد القادر 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مخنث دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صاروط دمحم 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوشيبة أـ الخير 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  853رقم  قــرار

 األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي بكمية لقسـم ىنـدسة الطــــــرائق
 

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

 .والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ؿ والمتّمـالمعدّ  والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 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  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
التكنولوجيا بجامعة عمار  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية -

 .2020أكتوبر  05األغواط المؤّرخ في  -ثميجي
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 ُيـقـــــّرر
 

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

 -ميجيالتكنولوجيا بجامعة عمار ث القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية
 األغواط.

التكنولوجيا بجامعة عمار  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ثميجي

ا يخصو، األغواط، كل فيم-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  853رقـم ممحــق بالقـرار 
 األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي بكمية لقسـم ىنـدسة الطــــــرائق

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجنة العممية لمقسـ رئيس قناف ىجيرة 1
 رئيس القسـ التاوتي دمحم بف عبد هللا 2
 أستاذ  بف عمية المختار 3
 أستاذ  شبيرة سالـ فؤاد 4
 أستاذ  قوريف النذير 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مشراوي عمر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد المعز أحمد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  854رقم  قــرار

 األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي لقسـم اإللكتـــرونيك بكمية
 

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

 .والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .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  -
 .بلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد ص

التكنولوجيا بجامعة عمار  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية -
 .2020أكتوبر  06األغواط المؤّرخ في -ثميجي

 ُيـقـــــّرر
 

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

 -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية
 األغواط.

 -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي ة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكميةتحدد القائم :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020نوفمبر  15المؤرخ في  854 رقـمممحــق بالقـرار 
 األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي لقسـم اإللكتـــرونيك بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ كيوص مشري  1
 ـرئيس القس مراح لحسف 2
 أستاذ  بوزواد مولود 3
 أستاذ  جرفاؼ فاطمة 4
 أستاذ  بوتوبات دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف قويدر فتيحة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بيراف موىوب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمخضر عيسى 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بيراف عبد القادر  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  855رقم  قــرار

 األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي بكمية لقسـم الينـدسة الميكـانيكيـــة
 

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

 .والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ 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 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

التكنولوجيا بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية -
 .2020أكتوبر  06األغواط المؤّرخ في  -عمار ثميجي

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

ر التكنولوجيا بجامعة عما القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية
 األغواط.-ثميجي

التكنولوجيا بجامعة عمار  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ثميجي

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

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15مؤرخ في  855 رقـمممحــق بالقـرار 
 األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي بكمية لقسـم الينـدسة الميكـانيكيـــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ة الحاج عيسىبف حرم 1
 رئيس القسـ يوسفي أحمد 2
 أستاذ  عبلوي عمر 3
 أستاذ قريبيز جموؿ 4
 أستاذ  بوعبد هللا السعيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمعيد سميـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمو عبد القادر الجيبللي 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف سنوسي أحمد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" راوي عامرمش 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  856رقم  قــرار
 األغواط-عمار ثميجي بجامعة رياضيةـدنية والـالب اطاتـات النشـوم وتقنيـعم لمعيــد

 

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

 .والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سبتمبر سنة  18افق  المو  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 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  77-13ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  -

 .2020أكتوبر  18واط المؤّرخ في األغ -بجامعة عمار ثميجي
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

اء المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة القائمة االسمية ألعض
 األغواط.-عمار ثميجي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة  :2المادة 
 .األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار-عمار ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو، -عمار ثميجي ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020نوفمبر  15المؤرخ في  856ممحـــق بالقــرار رقم  
 األغواط-عمار ثميجي بجامعة رياضيةـدنية والـالباطات ـات النشـوم وتقنيـعم لمعيــد

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ، ممّثل األساتذة عف قسـ اإلدارة والتسيير الرياضيرئيس المجمس العممي لممعيد رفيق الحاج عيسى 1
 مدير المعيد بعيط رضواف بف جدو 2
 عممي والعبلقات الخارجيةنائب العميد المكَمف بما بعد التدرج والبحث ال صادقي عمي 3
 نائب العميد المكَمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حمادي جماؿ 4
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 رئيس قسـ النشاطات البدنية والتربية الرياضية بف شريف ياسيف 5
 رئيس قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي قطاؼ دمحم 6
 النشاطات البدنية والتربية الرياضية قسـعف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة  بافة عبد هللا 7
 النشاطات البدنية والتربية الرياضية عف قسـذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة  حنة الياشمي 8
 اإلدارة والتسيير الرياضي عف قسـذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة  دمانة عمر 9
 ساعديفاألساتذة المعف ممّثل  الحاج عيسى دمحم الطيب 10
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  رواف دمحم 11
 مدير مخبر بحث بعيط عيسى 12
 مسؤوؿ مكتبة المعيد جعفاري حسيف 13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  857رقم  قــرار

 تيارت-لكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
تيارت  -ف ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ التطبيقية بجامعة ابف خمدو وبناًء عمى محضر انتخاب  -

 .2020جويمية  01المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

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

 تيارت.-السمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ التطبيقية بجامعة ابف خمدوف تحديد القائمة ا
تيارت، وفقا  -العموـ التطبيقية بجامعة ابف خمدوف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق -لييف ومدير جامعة ابف خمدوف يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العا :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 15 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 2020نوفمبر  15المؤرخ في  857رقم  رارــق بالقـــممح
 تيارت-لكمية العموم التطبيقية بجامعة ابن خمدون 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية سماعيمي عطا هللاا 1
 عميد الكمية مسمـ يوسف 2
 العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب مشكور عبد اليادي 3
 العممي والعبلقات الخارجية  نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث سبع مرسمي 4
 رئيس قسـ العمـو والتكنولوجيا القري دمحم 5
 رئيس قسـ اليندسة المدنية  بوعكاز خالد 6
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية بركاني عبد القادر 7
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية شعيب خالد 8
 نولوجيا رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو والتك بوعافية حمزة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية درعيش قادة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية ساحمي لقاسـ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية قمور دمحم بوتخيل 12
 اليندسة المدنيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  آيت اعمر مزياف دمحم 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية جبمي بف يعقوب 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية  عبديش أحمد 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية مكروسي سعيد 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية عبد المجيدمولقعدة  17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو والتكنولوجيا  نقادي كريـ 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو والتكنولوجيا شوقي عبد القادر 19
 األساتذة المساعديفممّثل عف  كواللي مصطفى 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مخموفي بمقاسـ 21
 مدير مخبر بحث عبلوي الطيب 22
 مدير مخبر بحث حدوش كماؿ 23
 مدير مخبر بحث قوشيش عبد المجيد 24
 مسؤولة المكتبة بف فرحات سميرة 25
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  858رقم  ــرارق
 تيارت-لكمية اآلداب والمغات بجامعة ابن خمدون 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، 2001
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 غشت سنة 23الموافق  1424نية عاـ جمادى الثا 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  -
 .يالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمم

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2017أكتوبر  17المؤّرخ في  790وبموجب القرار رقـ  -
 .اآلداب والمغات بجامعة تيارت لكمية

تيارت -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة ابف خمدوف  -
 .2020أكتوبر  12المؤّرخ في 

 ُيـقـــــّرر 
 

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

 تيارت. -ة اآلداب والمغات بجامعة ابف خمدوف تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمي
تيارت، وفقا  -ابف خمدوف  اآلداب والمغات بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ل فيما يخصو، بتطبيق تيارت، ك-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف  :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020 نوفمبر 15المؤرخ في  858رقم  رارــق بالقـــممح

 تيارت-بجامعة ابن خمدون  لكمية اآلداب والمغات
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربيرئيس المجمس العممي لمكمي بمحسيف سميماف 1
 عميد الكمية  زروقي عبد القادر 2
 العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب مصطفاوي أحمد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية  حميداني عيسى 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي ميدة مدانيأح 5
 رئيس قسـ اآلداب والمغات األجنبية بف عمارة دمحم 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي تركي ادمحم 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية خروبي سياـ 8
 ذية عف قسـ المغة واألدب العربيممّثل األساتذة ذوي مصّف األستا عزوز ميمود 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغات األجنبية زكري عبد الرحمف 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغات األجنبية ميدي أمير 11
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف سي مرابط دمحم العربي 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ح عميبراب 13
 مدير مخبر بحث عرابي أحمد 14
 مدير مخبر بحث داود أدمحم 15
 مسؤوؿ المكتبة بف تومية رقية 16
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء ال، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  859رقم  قــرار
 تيارت-اآلداب والمغات بجامعة ابن خمدون  لقسم المــــغة واألدب العـربي بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .عّدؿ والمتّمـالم والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .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 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017سبتمبر  23المؤّرخ في  911وبموجب القرار رقـ  -

 .اآلداب والمغات بجامعة تيارت المغة واألدب العربي بكمية
اآلداب والمغات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية -

 .2020أكتوبر  12في تيارت المؤّرخ  -بجامعة ابف خمدوف 
 ُيـقـــــّرر

 

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

اآلداب والمغات بجامعة ابف  عممية لقسـ المغة واألدب العربي بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة ال
 تيارت.-خمدوف 

اآلداب والمغات بجامعة ابف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية :2المادة 
 تيارت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-خمدوف 

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

 2020 نوفمبر 15 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 2020نوفمبر  15المؤرخ في  859 رقـمممحــق بالقـرار 
 تيارت-ابن خمدون  اآلداب والمغات بجامعة بكمية لقسم المغة واألدب العربي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ تركي ادمحم 1
 رئيس القسـ أحميدة مداني 2
 أستاذ عزوز ميمود 3
 أستاذ  معازيز بوبكر 4
 أستاذ  بمميل عبد اليادي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مداني عمي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوكمخة صورية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مط دمحممزي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حاج عمي ليمى 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  860رقم  قــرار

 تيارت-غات بجامعة ابن خمدون اآلداب والم لقسم اآلداب والمغات األجنبية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادى الثانية عاـ  30 المؤرخ في 271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اب والمغات اآلد وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بكمية -

 .2020أكتوبر  12تيارت المؤّرخ في  -بجامعة ابف خمدوف 
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ر إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 اآلداب والمغات بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بكمية
 تيارت. -ابف خمدوف 

اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغات األجنبية بكمية :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. تيارت، وفقا-ابف خمدوف 
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 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 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 بحث العمميوزير التعميم العالي وال

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  860 رقـمممحــق بالقـرار 
 تيارت-اآلداب والمغات بجامعة ابن خمدون  لقسم اآلداب والمغات األجنبية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ خروبي سياـ 1
 رئيس القسـ بف عمارة دمحم 2
 أستاذ  زكري عبد الرحمف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ميدي أمير 4
 قسـ "أ" أستاذ محاضر بمعربي بمقاسـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دوالت سروري حميدة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" اسعد جماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سي مرابط دمحم العربي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" برابح عمي 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  861رقم  قــرار

 بومـرداس-لكمية اآلداب والمغات بجامعة أمحمـد بوقـرة
 

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

 .كومة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الح
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة أمػحمد بوقرةذة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األسات -

 .2020سبتمبر  22بومرداس المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر
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جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
لمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ وا2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 .بومرداس -والمغات بجامعة أمػحمد بوقرة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب
بومرداس،  -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة أمػحمد بوقرة دتحد :2المادة 

 محق بيذا القرار.وفقا لمجدوؿ الم
بومرداس، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

 عمميوزير التعميم العالي والبحث ال
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020نوفمبر  15المؤرخ في  861رقم  رارــق بالقـــممح

 بومـرداس-اآلداب والمغات بجامعة أمحمـد بوقـرةلكمية 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية بف رمضاف فريد 1
 عميد الكمية لبصير نور الديف 2
 ث العممي والعبلقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبح مفتاح يزيد 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مساحمي طاىر 4
 رئيس قسـ المغة العربية العزري أحمد 5
 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية بوخالفة مسعود 6
 رئيس قسـ المغة الفرنسية موحوش سميماف 7
 ـ المغة العربيةرئيس المجنة العممية لقس شنوفي ميمود 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية شويتف ليندة 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية بيوف عمي سعيد 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية الوناس نصيرة 11
 عديفممّثل عف األساتذة المسا قيراط ىشاـ 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فميسي أميف 13
 مسؤوؿ المكتبة رباح رشيد 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  862رقم  قــرار
 بومرداس-لمغات بجامعة أدمحم بوقرةاآلداب وا بكمية لقسـم المغة العربية

 

 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
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7في  المؤرخ 189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
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 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  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 

اآلداب والمغات بجامعة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية بكمية -
 .2020أوت  23بومرداس المؤّرخ في -مػحمد بوقرةأ

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
-اآلداب والمغات بجامعة أمػحمد بوقرة ة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية بكميةالقائم

 بومرداس.
اآلداب والمغات بجامعة أمػحمد  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية بكمية :2المادة 

 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوقرة
بومرداس، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3لمادة ا

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 ي بن زيانأ.د عبد الباق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  862رقـم ممحــق بالقـرار 

 بومرداس-اآلداب والمغات بجامعة أدمحم بوقرة ةبكمي لقسم المغة العربية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شنوفي ميمود 1
 رئيس القسـ العزري أحمد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عماري ىدى 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سياخف مصطفى 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دراجي صافية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف فتاشة عمي 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" سبلـ يونس 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" فميسي أميف 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  863رقم  قــرار
 بومرداس-اآلداب والمغات بجامعة أدمحم بوقرة ميةلقسـم المغة الفرنسيةبك

 

 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
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمغات بجامعة اآلداب وا وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية -

 .2020سبتمبر  01بومرداس المؤّرخ في -أمػحمد بوقرة
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار2003غشت سنة  23الموافق  1424

اآلداب والمغات بجامعة أمػحمد  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية
 بومرداس.-بوقرة

اآلداب والمغات بجامعة أمػحمد  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية :2المادة 
 ممحق بيذا القرار.بومرداس، وفقا لمجدوؿ ال-بوقرة

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

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  863رقـم ممحــق بالقـرار 

 بومرداس-اآلداب والمغات بجامعة أدمحم بوقرة بكمية م المغة الفرنسيةلقس
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف رمضاف فريد 1
 رئيس القسـ موحوش سميماف 2
 أستاذ  سيني شريف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زمولي حبيبة 4
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" سرباح أماؿ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ت عثماف عبد الغانيأي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميراوي عبد الكريـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  864رقم  قــرار

 بومرداس-آلداب والمغات بجامعة أدمحم بوقرةا بكمية لقسـم المغة اإلنجميـزية
 

 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
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ات بجامعة اآلداب والمغ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية -

 .2020أوت  23بومرداس المؤّرخ في -أمػحمد بوقرة
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
حديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى ت2003غشت سنة  23الموافق  1424

اآلداب والمغات بجامعة أمػحمد  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية
 بومرداس.-بوقرة

اآلداب والمغات بجامعة أمػحمد  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية :2المادة 
 حق بيذا القرار.بومرداس، وفقا لمجدوؿ المم-بوقرة

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

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 مميوزير التعميم العالي والبحث الع
 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  864 رقـمممحــق بالقـرار 
 بومرداس-اآلداب والمغات بجامعة أدمحم بوقرة بكمية لمغة اإلنجميـزيةلقسم ا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شويتف ليندة 1
 رئيس القسـ بوخالفة مسعود 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمحوتس شريفة لزعر 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دعموش وىيبة 4
 مساعد قسـ "ب"أستاذ  رحيل حمزة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" انتغار كيينة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف سمطاف مريـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  865رقم  قــرار

 بومـرداس -ـد بوقـرةلكمية العمـوم بجامعة أمحم
 

 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
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419 صفر عاـ 7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 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  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
بومرداس المؤّرخ  -بالمجمس العممي لكمية العموـ بجامعة أمػحمد بوقرةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2020 سبتمبر 16في 
 ُيـقـــــّرر

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

 .بومرداس-مية العموـ بجامعة أمػحمد بوقرةلك تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
بومرداس، وفقا لمجدوؿ -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة دتحد :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
فيما يخصو،  بومرداس، كل-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحدد 2020نوفمبر  15المؤرخ في  865رقم  رارــق بالقـــممح
 بومـرداس-لكمية العمـوم بجامعة أمحمـد بوقـرة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات خالدي خالد 1
 عميد الكمية مزىود رضا 2
 ف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةنائب العميد مكمّ  عمي اسمياف 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بممشري دمحم رضا 4
 رئيس قسـ الكيمياء وعاد كماؿ 5
 رئيس قسـ الرياضيات  فراني ياسيف 6
 رئيس قسـ الفيزياء أولبسير عبلوة 7
 اآللي رئيس قسـ اإلعبلـ شعباني دمحم 8
 رئيس قسـ البيولوجيا مسعوداف جماؿ 9
 رئيس قسـ العمـو الفبلحية عجبلف نور الديف 10
 رئيس قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بوبكر الصادؽ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء واليت مينى 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات عجابي ياسيف 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء زعمـو دمحم 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي بريشي عمي 15
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا ريبة عمار 16
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الفبلحية مزيو نجيبة 17
 تقنيات النشاطات البدنية والرياضيةرئيس المجنة العممية لقسـ عمـو و  داسة بدر الديف 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء أكسيل تونسية 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء بوعزيز سوىيمة 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء سميماني أماؿ 21
 ل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياءممثّ  بمحوسيف رقية 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآللي بوليف منور 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآللي قاصب جماؿ 24
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفبلحية حمواف فاطمة 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية شريط دمحم الحسف المأموف  28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دادة دمحمح 29
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 ةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  866رقم  قــرار
 بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة لقســم الرياضيــــــــــات

 

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

 .مة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكو 
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2020سبتمبر  01ومرداس المؤّرخ في ب
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ وا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بومرداس.-العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية
-العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية :2المادة 

 فقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.بومرداس، و 
بومرداس، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 لعالي والبحث العمميوزير التعميم ا

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجن 2020نوفمبر  15المؤرخ في  866 رقـمممحــق بالقـرار 
 بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة لقســم الرياضيــــــــــات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عجابي ياسيف 1
 رئيس القسـ فراني ياسيف 2
 أستاذة  سبع جميمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بزوي مداني 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تزروتي موسى 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حجار حسيبة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طاىر سييمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  867رقم  قــرار
 بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة فيــــزياءلقســم ال

 

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

 .ـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتمّ 
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -العمـو بجامعة أمػحمد بوقرة سـ الفيزياء بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لق -

 .2020سبتمبر  06ومرداس المؤّرخ في ب
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
بله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أع2003غشت سنة  23الموافق  1424

 بومرداس.-العمـو بجامعة أمػحمد بوقرة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية
بومرداس، -العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية :2المادة 

 ا القرار.وفقا لمجدوؿ الممحق بيذ
بومرداس، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 .د عبد الباقي بن زيانأ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  867 رقـمممحــق بالقـرار 

 بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة ـــزياءلقســم الفيـ
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زعمـو دمحم 1
 رئيس القسـ أولبسير عبلوة 2
 أستاذ  عبايدية صديق الحق 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوستة رشيد 4
 اضر قسـ "أ"أستاذ مح بميزاؾ صالح 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف خدة دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيمر كماؿ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  868رقم  قــرار
 بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة لقســم اإلعـــــــــالم اآللـي

 

 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
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة اآللي بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعبلـ -

 .2020سبتمبر  01ومرداس المؤّرخ في ب
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 بومرداس.-العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي بكمية
-العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي بكمية :2المادة 

 ق بيذا القرار.بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممح
بومرداس، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

 ميوزير التعميم العالي والبحث العم
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  868رقـم ممحــق بالقـرار 
 بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة اإلعـــــــــالم اآللـيلقســم  

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بريشي عمي 1
 رئيس القسـ شعباني دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  إيماش رابح 3
 "أستاذ محاضر قسـ "ب أيت بوزياد أحمد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صالحي ضياء الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رزوؽ عبد هللا 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أمير كريـ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  869رقم  قــرار
 بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة لقســم الكيميــــــاء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

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

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

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد  2003

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

-العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة ة العممية لقسـ الكيمياء بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجن -
 .2020جانفي  28بومرداس المؤّرخ في 

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 بومرداس.-العمـو بجامعة أمػحمد بوقرة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية
بومرداس، -العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.وفقا لمجدوؿ 
بومرداس، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  869 رقـمممحــق بالقـرار 

 بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة ــم الكيميــــــاءلقس
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ واليت مينى 1
 رئيس القسـ وعاد كماؿ 2
 أستاذ  جبللي نصر الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صواؽ رفيقة 4
 اذ محاضر قسـ "أ"أست صديقي نسريف 5
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" خفاش جعفر 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوزيد دمحم 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" إركتي أعمر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طراىري بركاىـ نورة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  870رقم  قــرار

 بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة لقســم البيـــولوجيا
 

 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
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 غشت سنة 23الموافق  1424نية عاـ جمادى الثا 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  -

 .يالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمم
-العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية -

 .2020سبتمبر  01بومرداس المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 بومرداس.-العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية
-العمـو بجامعة أمػحمد بوقرة بكمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا :2المادة 

 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
بومرداس، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2020 نوفمبر 15 فيرر بالجزائر ح

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020نوفمبر  15المؤرخ في  870 رقـمممحــق بالقـرار 
 بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة لقســم البيـــولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ريبة عمار 1
 رئيس القسـ مسعوداف جماؿ 2
  أستاذة شيباف حياة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خميمي سعاد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوجمعة خالد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الغا سميرة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نوري عبد المنعـ 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عبد القادر طارؽ  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف صغير لؤي  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  871رقم  قــرار

 بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة لقســم العــموم الفـالحية
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 متّمـ.المعّدؿ وال المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،و 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
العمـو بجامعة أمػحمد  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الفبلحية بكمية -

 .2020سبتمبر  01مرداس المؤّرخ في بو -بوقرة
 ُيـقـــــّرر

 

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

-العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفبلحية بكمية
 رداس.بوم

-العموـ بجامعة أمػحمد بوقرة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفبلحية بكمية :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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بومرداس، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  871رقـم ممحــق بالقـرار 
 بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة لقســم العــموم الفـالحية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ زيو نجيبةم 1
 رئيس القسـ عجبلف نور الديف 2
 أستاذ؛  أعراب كريـ 3
 أستاذ  بساعد فاطمة الزىراء 4
 أستاذ  بمعيد مسعودة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كعوش سومية 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خداـ حسيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ىواري خميسي 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم،  2020نوفمبر  15مؤرخ في  872رقم  قــرار

 بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 1998يونيو سنة  2الموافق  1419فر عاـ ص 7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 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 صبلحيات وز 
 وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بكمية -

 .2020سبتمبر  01ؤّرخ في مرداس المبو -العمـو بجامعة أمػحمد بوقرة
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العمـو  جنة العممية لقسـ عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء الم
 بومرداس.-بجامعة أمػحمد بوقرة
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 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بكمية :2المادة 
 ق بيذا القرار.بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممح-العمـو بجامعة أمػحمد بوقرة

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

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 مميوزير التعميم العالي والبحث الع
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  872 رقـمممحــق بالقـرار 

 بــــومرداس-العمــــــــــوم بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةلقســم 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ داسة بدر الديف 1
 رئيس القسـ بوبكر الصادؽ 2
 أستاذ  أيت لونيس مراد 3
 اضر قسـ "أ"أستاذ مح ولد أحمد وليد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف حامد نور الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مساحل رمضاف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طاسيف سمير سيدعمي 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2019جوان  12رخ في المؤ  888يعّدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  15مؤرخ في  873رقم  قــرار

 الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسم اليندسة الصناعية بال المجنة العمميةاالسمية ألعضاء لمقائمة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةالمؤرخ في  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
   .المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 

 2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 رسة خارج الجامعة، المعّدؿ.والمتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مد

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

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

المحّدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019جواف  12المؤرخ في  888موجب القرار رقـ وب -
 .الجزائر-المتعددة التقنياتاليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية 

ة المتعددوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية  -
 .2020جويمية  07لجزائر المؤرخ في ا -التقنيات
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 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية  المادة األولى:
 .الجزائر -المتعددة التقنياتبالمدرسة الوطنية 

المتعددة لقسـ اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية  يةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الجزائر-التقنيات

، كل فيما الجزائر-المتعددة التقنياتيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية  :3المادة 
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة

 2020 نوفمبر 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جوان  12المؤرخ في  888الذي يعّدل القرار رقم  2020نوفمبر  15المؤرخ في  873بالقرار رقم ممحق 
 الجزائر-المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة لقسم اليندسة الصناعية بال المجنة العمميةاالسمية ألعضاء المحّدد لمقائمة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة العممية لمقسـرئيسة المجن بوشفاعة بيية 1
 رئيسة القسـ عبوف نصيرة 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عمري أمينة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زواغي اسكندر 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوكابوس عمي 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوقدـو نجوى  6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" أيت بوعزة صوفية 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2020نوفمبر  15المؤرخ في  874رقم  قــرار

 تيبازة-الجامعي مرسمي عبد هللا زلمعيد الحقوق والعموم السياسية بالمرك
 

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

 .، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يرهالذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وس
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي  -

 .2020أكتوبر  15تيبازة المؤّرخ في -مرسمي عبد هللا
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 ُيـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11رخ في المؤ  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي تيبازة. 
سياسية بالمركز الجامعي مرسمي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ ال :2المادة 

 تيبازة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عبد هللا
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي تيبازة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 15 فيبالجزائر حرر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العممي ألعضـاء يحدد القائمة االسمية  ذيال 2020نوفمبر  15المؤرخ في  874ممحق بالقرار رقم 

 تيبازة-الجامعي مرسمي عبد هللا زبالمرك لمعيد الحقــوق والعمـوم السيـاسية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجمس العممي لممعيد فاطيمة عاشور 1
 مدير المعيد زىير سعودي 2
 الّدراسات مدير مساعد مكّمف ب مناع العمجة 3
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف لما بعد التدرج والبحث العممي بوحية وسيمة 4
 رئيس قسـ القانوف العاـ صرصاؽ عبد الحميد 5
 رئيس قسـ القانوف الخاص حربي المية 6
 أستاذ حداد العيد 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حرز هللا كريـ  8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" المحياني ليمى 9
   أستاذ محاضر قسـ "ب" عبدلي حمزة 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" منزر رابح 11
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عتو مريـ 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" وقازي عقبة 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف ويس أحمد 14
 مديرة مكتبة المعيد موىوبي جميمة 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، ي2020نوفمبر  15مؤرخ في  875 رقم قــرار

 بوزريعة-العميا لألساتذة  لممدرسة
 

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

 .والمتّمـ ؿ، المعدّ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  252-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضّمف انشاء المدرسة العميا.

الذي  2013اير سنة ين 30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 

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

يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  الذي 2020جواف  15المؤّرخ في  641وبموجب القرار رقـ  -
 مدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة.بال

ببوزريعة المؤرخ في  العميا لؤلساتذة مدرسةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لم -
 .2020جواف 14

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 العميا لؤلساتذة ببوزريعة. مدرسةالمجمس العممٍي لم
ساتذة ببوزريعة ، وفقا لمجدوؿ الممحق تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لؤل :2المادة 

 بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة، كل فيما يخصو،  :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مبرنوف 15 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سمية ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة االالذي  2020نوفمبر  15المؤرخ في  875 ممحق بالقرار رقم

 بوزريعة-العميا لألساتذة  لممدرسة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة قيدـو رتيبة 1

مديرة مساعدة مكّمفة بالّتكويف  في الدكتوراه والبحث العممي  والتطوير التكنولوجي واالبتكار  بوعمامة فطيمة 2
 المقاولتيةوترقية 

 مدير مساعد لمدراسات مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل ربحاوي دمحم 3
 مديرة مساعدة ألنظمة االعبلـ واالتصاؿ والعبلقات الخارجية عبادي منى  4
 التاريخ والجغرافيا رئيس قسـ مريوش أحمد 5
 رئيس قسـ المغة العربية بكار أحمد 6
 قسـ الفمسفة رئيسة خالف نورية 7
 رئيسة قسـ المغة اإلنجميزية بف زروؽ سماح 8
 رئيس قسـ المغة الفرنسية الشيخ صالح فافة 9
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 والجغرافيا التاريخ رئيس المجنة العممية لقسـ بف عبلؿ رضا 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية بوطارف دمحم اليادي 11
 لقسـ الفمسفة رئيسة المجنة العممية شيكو يمينة 12
 رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية ساحل مميكة 13
 رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بف حوحو نبيمة 14
 مدير مخبر التاريخ والحضارة والجغرافيا التطبيقية بف جابو احمد 15
 مدير مخبر عمـ تعميـ التربية العموي بركاىـ 16
 مدير مخبر التربية والبستمولوجيا غازي دمحم 17
 مدير مخبر التعميـ التكويف وتعميمية عبد هللا كماؿ 18
 مديرة مخبر المسانيات وعمـ االجتماع التعميمي والتعدد المغوي  قارة عباس عتيقة ياسميف 19
 مدير مخبر الدراسات التاريخية المعاصرة بوعباش مراد 20
 أستاذة بخوض صبيحة 21
 أستاذ الكبير عبلؿ خالد 22
 أستاذ  نقيب عمر 23
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف بسعي دمحم 24
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ميبلط سييمة 25
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كساس صافية 26
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوالنش بوجمعة 27
 مدير المكتبة وقاس نذير 28
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الّتسوية، العالي، عمى سبيل  عميميتضّمن تأىيل مؤسسات التّ ، 2020نوفمبر  16مؤرخ في  876 رقـم قــرار

 والماجستير وما بعد الّتدرج المتخّصص كتوراهالدّ  ةكوين لنيل شيادالتّ  لضمان
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو  23الموافق  1441أوؿ ذي القعدة عاـ خ فػي ؤرّ المػ 163-20ـ بمقتضى المػرسػوـ الػرئاسػي رق -

 .المعّدؿ والمتّمـف تعييف أعضاء الحكومة، المتضمّ و 
غشػت سنة  17الموافػق  1419ربيع الثاني سنة  24المؤّرخ في  254-98وبمقتضى المرسوـ التػنفيذي رقػـ  -

  .التدرج المتخصص والتأىيل الجامػعي، المعّدؿ والمتّمـ والمتعمق بالتػّكويف في الّدكتوراه وما بعد 1998
غشت سنة  23الموافػق  1424جمادى الّثانية عاـ  24المؤّرخ فػي  279-03وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

  .ـؿ والمتمّ واّلذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ  2003
 2005غشت سنػة  16 الموافػق 1426رجب عاـ  11المؤّرخ فػي  299-05يذي رقػـ وبمقتضى المرسوـ الّتنف -

 .واّلذي يحّدد مياـ المركز الجامعي والقػواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2013يناير سنة  30الموافػق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 .وزير الّتعميـ العالي والبحث العمميواّلذي يحّدد صبلحيات 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ فػي  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .واّلذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
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 ُيـقـــــّرر
المذكورة في المبلحق المرفقة بيذا القرار، عميـ العالي عمى سبيل التسوية، مؤسسات التّ  ،تؤىل المادة األولى:

  الّتكويف:لضماف 
 كتوراه.كويف لنيل شيادة الدّ لضماف التّ  :1الممحق رقم 
 .كويف لنيل شيادة الماجستيرلضماف التّ  :2الممحق رقم 
 ما بعد الّتدرج المتخّصص.لضماف التكويف لنيل شيادة  :3الممحق رقم 

 .المفتوحة لكّل منيا في المبلحق المرفقة بيذا القرار نية وعدد المناصبالمع التكويناتُتحّدد  :2المادة 
، كّل فيما يخّصو، المعنيةيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ورؤساء مؤّسسات الّتعميـ العالي  :3المادة 

 ممي.بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث الع
 2020 نوفمبر 16 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة تيزي وزويتضّمن تأىيل ، الذي 2020نوفمبر  16مؤرخ في ال 876 رقـم قرارلم 01رقم  ممحق

  كتوراهالدّ  ةكوين لنيل شيادالتّ  الّتسوية، لضمانعمى سبيل 

Domaines Filière  
Intitulé de la 
formation 

Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 
de la formation 

Nombre des 
inscrits  

Nombre de 
soutenances 

SHS 
Sciences 
Sociales 

Anthropologie Doctorat 

2012/2013 10 0 

2010/2011 05 03 

2009/2010 02 02 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة بومرداسيتضّمن تأىيل ، الذي 2020نوفمبر  16مؤرخ في ال 876 رقـم قرارلم 01رقم  ممحق

  كتوراهالدّ  ةكوين لنيل شيادالتّ  الّتسوية، لضمانعمى سبيل 
Domaines Filière 

Intitulé de la 
formation 

Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 
de la formation 

Nombre des 
inscrits  

Nombre de 
soutenances 

MI 

Informatique 

Architecture des 
Processeurs 

Doctorat 2004 1 1 

Informatique Doctorat 2004 1 0 

Optimisation des 
Systèmes 

Doctorat 2004 1 1 

Systèmes 
Informatiques 

Doctorat 2004 1 1 

Mathématique
s 

Equations aux 
Dérivées Partielles 

Doctorat 2004 1 0 

Probabilités - 
Statistiques 

Doctorat 2004 2 0 

SM 

Chimie 

Chimie Appliquée Doctorat 2004 1 1 

Physico-Chimie des 
Matériaux 

Doctorat 2000 1 1 

Sciences 
Chimiques 

Chimie Appliquée Doctorat 2004 1 0 
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Domaines Filière 
Intitulé de la 
formation 

Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 
de la formation 

Nombre des 
inscrits  

Nombre de 
soutenances 

Génie 
Chimique 

Pétrochimie Doctorat 2000 1 1 

Physique - Semi-
Conducteurs 

Doctorat 2004 1 1 

Sciences 
Physiques 

Energétique, 
Mécanique  

et Matériaux 
Doctorat 2000 2 0 

Mécanique des 
Fluides  

et Rhéologie 
Doctorat 2004 1 0 

Physique des 
Plasmas 

Doctorat 2004 1 0 

Physique 

Physique Nucléaire Doctorat 2004 1 1 

Physique 
Energétique 

Doctorat 2004 1 1 

SNV 
Sciences 

Biologiques 

Biotechnologie 
Végétale 

Doctorat 2004 1 1 

Entomologie Doctorat 2004 1 0 

ST 

Automatique 
Appliquée  

et Traitement 
du Signal 

Automatique 
Appliquée  

et Traitement du 
Signal 

Doctorat 2004 1 1 

Automatisation 
des Procédés 

Industriels 

Automatique 
Appliquée 

Doctorat 2004 1 1 

Génie 
Alimentaire 

Technologie 
Alimentaire 

Doctorat 2000 1 1 

Doctorat 2004 1 1 

Génie Alimentaire  
et Biotechnologie 

Doctorat 2004 1 1 

Génie 
Electrique 

Automatique 
Appliquée  

et Traitement du 
Signal 

Doctorat 2000 3 3 

Doctorat 2004 1 1 

Automatisation Doctorat 2004 1 1 

Automatisation  
et Electrification des 
Procédés Industriels 

Doctorat 2000 4 4 

Doctorat 2004 4 1 

Automatisation des 
Procédés Industriels 

Doctorat 2000 1 1 

Electrification des 
Procédés Industriels 

Doctorat 2004 1 1 

Commande Doctorat 2004 1 1 

Economie de 
l’Energie 

Doctorat 2000 1 0 

Equipements 
Electriques 
Industriels 

Doctorat 2004 1 0 

Fiabilité des 
Systèmes 

Doctorat 2004 1 0 

Ingénierie des 
Systèmes 

Electroniques 
Doctorat 2004 2 1 

Micro-Electronique Doctorat 2004 1 0 
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Domaines Filière 
Intitulé de la 
formation 

Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 
de la formation 

Nombre des 
inscrits  

Nombre de 
soutenances 

ST 

Génie 
Electrique  

et Electronique 

Electronique Doctorat 2004 1 1 

Ingénierie des 
Systèmes 

Electroniques 
Doctorat 2000 2 2 

Génie de 
l'Environneme

nt 

Traitement des 
Effluents Industriels 

Doctorat 2004 2 2 

Génie 
Industriel 

Génie Textile Doctorat 2004 1 1 

Matériaux 
Matériaux 

Inorganiques 
Doctorat 2000 1 1 

Génie 
Mécanique 

Construction 
Mécanique 

Doctorat 2000 1 0 

Doctorat 2004 3 2 

Conversion 
d'Energie 

Doctorat 2000 1 1 

Doctorat 2004 1 0 

Dynamique des 
Moteurs  

et Vibroacoustique 

Doctorat 2000 1 0 

Doctorat 2004 2 2 

Energétique Doctorat 2004 4 3 

Fiabilité et 
Maintenance 
Industrielle 

Doctorat 2000 1 1 

Doctorat 2004 1 1 

Génie Mécanique Doctorat 2004 1 0 

Génie Mécanique 
Productique 

Doctorat 2000 1 0 

Doctorat 2004 1 0 

Productique Doctorat 2004 1 0 

Thermo-Fluide 
Doctorat 2000 10 10 

Doctorat 2004 3 3 

Energétique, 
Mécanique  

et Matériaux 
Doctorat 2000 2 0 

Fiabilité des 
Systèmes 

Doctorat 2004 1 0 

ST 

Génie 
Mécanique 

Génie Industriel Doctorat 2004 1 0 

Sûreté des 
systèmes 

Doctorat 2004 1 1 

Fabrication 
Mécanique 

Doctorat 2000 1 1 

Génie des 
Polymères 

Chimie Physique des 
Polymères 

Doctorat 2004 4 4 

Génie des 
Procédés 

Chimie Physique des 
Polymères 

Doctorat 2004 5 1 

Technologie 
Alimentaire 

Doctorat 2004 5 0 

Chimie Appliquée Doctorat 2004 1 1 

Ergonomie des 

Process 

et Environnement 

Doctorat 2000 1 1 
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Domaines Filière 
Intitulé de la 
formation 

Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 
de la formation 

Nombre des 
inscrits  

Nombre de 
soutenances 

Ergonomie des 
Procédés 

et Environnement 
Doctorat 2004 2 0 

Pétrochimie 
Doctorat 2000 2 1 

Doctorat 2004 2 1 

Technologie des 
Hydrocarbures 

Doctorat 2004 1 0 

Management 
Environnement 

Doctorat 2000 1 1 

Environnement Doctorat 2000 1 1 

Mécanique 
Mécanique des 

Matériaux 
Doctorat 2004 1 1 

Polymères et 
Composites 

Polymères et 
Composites 

Doctorat 2004 2 2 

Sciences et 
Génie des 
Matériaux 

Chimie de la 
Matière  

et Environnement 

Doctorat 2000 2 2 

Doctorat 2004 2 2 

Chimie- Physique 
des Matériaux 

Doctorat 2000 1 1 

ST 
Sciences et 
Génie des 
Matériaux 

Elaboration et 
Caractérisation des 

Matériaux 
Doctorat 2004 2 1 

Matériaux Doctorat 2004 2 2 

Matériaux de 
Structure 

Doctorat 2000 1 1 

Mécanique des 
Matériaux 

Doctorat 2000 3 2 

Doctorat 2004 1 1 

Physico-Chimie des 
Matériaux 

Doctorat 2004 1 1 

Physique des 
Matériaux 

Doctorat 2000 1 1 

Doctorat 2004 7 5 

Physique et 
Mécanique des 

Matériaux 

Doctorat 2004 7 4 

Doctorat 2000 1 1 

Sciences et Génie 
des Matériaux 

Doctorat 2000 4 1 

STU Géophysique 

Sismique, 
Sismologie et 
Méthodes de 

Potentiels 

Doctorat 2000 1 1 

Doctorat 2004 1 1 

Traitement du 
Signal 

Doctorat 2000 1 1 

SEGC 
علوم التصادية وعلوم 

 التّسيير
 Doctorat 2004 6 6 تسيير المنظمات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة البويرةيل يتضّمن تأى، الذي 2020نوفمبر  16مؤرخ في ال 876 رقـم قرارلم 01رقم  ممحق

  كتوراهالدّ  ةكوين لنيل شيادالتّ  الّتسوية، لضمانعمى سبيل 
Domaines Filière 

Intitulé de la 
formation 

Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 
de la formation 

Nombre des 
inscrits 

Nombre de 
soutenances 

SEGC 

 علوم التّسيير

 ة األعمالإدار

Doctorat en 
sciences 

2015/2016 

09 03 

إدارة األعمال والتنمية 
 المستدامة

02 / 

 / 01 تسيير المؤسسات

 / 01 إدارة الموارد البشرية

 تسويك علوم تجارية
Doctorat en 

sciences 
2015/2016 02 01 

 مالية ومحاسبة
 Doctorat en محاسبة

sciences 
2016/2017 

01 / 

 / 01 محاسبة وتدليك
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المدرسة الوطنية العميا لعموم البحريتضّمن تأىيل ، الذي 2020نوفمبر  16مؤرخ في ال 876 رقـم قرارلم 01رقم  ممحق
  كتوراهالدّ  ةكوين لنيل شيادالتّ  الّتسوية، لضمانعمى سبيل  وتييئة الساحل

Domaines Filière  
Intitulé de la 

formation 
Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 
de la formation 

Nombre 
des inscrits  

Nombre de 
soutenances 

SNV 
Sciences 

 de la Mer   
 علوم البحر

Sciences 
 de la Mer  

 علوم البحر

Doctorat (D98) 2015/2016 1 0 

Doctorat (D98) 2016/2017 7 0 

Doctorat (D98) 2017/2018 16 0 

Habilitation 
Universitaire 

2016 2 2 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة عنابةيتضّمن تأىيل ، الذي 2020نوفمبر  16مؤرخ في ال 876 رقـم قرارلم 01رقم  ممحق

 كتوراهالدّ  ةكوين لنيل شيادالتّ  سوية، لضمانالتّ عمى سبيل 
Domaines Filière  

Intitulé de la 
formation 

Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 
de la formation 

Nombre des 
inscrits  

Nombre de 
soutenances 

ST Hydraulique Hydraulique Doctorat ES 

1999/2000 02 01 

2004/2005 01 01 

2006/2007 01 00 

2007/2008 04 04 

2008/2009 04 03 

2009/2010 13 11 

2010/2011 10 06 

2011/2012 01 00 

2012/2013 02 00 

2013/2014 02 01 

2014/2015 04 01 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  1جامعة باتنة يتضّمن تأىيل، الذي 2020نوفمبر  16مؤرخ في ال 876 رقـم قرارلم 01رقم  ممحق
 كتوراهالدّ  ةكوين لنيل شيادالتّ  الّتسوية، لضمانسبيل  عمى

Domaines Filière 
Intitulé de la 
formation 

Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 
de la formation 

Nombre des 
inscrits 

Nombre de 
soutenances 

LLA دراسات أدبية 

 أدب حديث

Doctorat 1989-1990 1 1 

Doctorat 1995-1996 1 1 

Doctorat 1997-1998 2 2 

Doctorat 1998-1999 1 1 

Doctorat 1999-2000 2 2 

Doctorat 2004-2005 2 2 

Doctorat 2006-2007 1 1 

عربي أدب  

Doctorat 1993-1994 1 1 

Doctorat 1994-1995 6 6 

Doctorat 1995-1996 4 4 

Doctorat 2000-2001 1 1 

Doctorat 2002-2003 1 1 

Doctorat 2004-2005 5 5 

Doctorat 2005-2006 1 1 

Doctorat 1999-2000 1 1 

Doctorat 2000-2001 1 1 

Doctorat 2001-2002 2 2 

Doctorat 2005-2006 1 1 

Doctorat 2006-2007 3 3 

Doctorat 2007-2008 1 1 

LLA دراسات أدبية 

 أدب لديم
Doctorat 2001-2002 2 2 

Doctorat 2005-2006 1 1 

 أدب شعبي
Doctorat 2004-2005 1 1 

Doctorat 2006-2007 1 1 

 Doctorat 2005-2006 1 1 أدب جزائري حديث

 Doctorat 2005-2006 1 1 األدب المغربي المديم

 Doctorat 2006-2007 1 1 أدب عربي لديم

 Doctorat 2006-2007 1 1 أدب جزائري

 Doctorat 2002-2003 1 1 أدب مغربي

http://www.enssmal.dz/
http://www.enssmal.dz/
http://www.enssmal.dz/
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Domaines Filière 
Intitulé de la 
formation 

Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 
de la formation 

Nombre des 
inscrits 

Nombre de 
soutenances 

 نمد أدبي دراسات نمدية
Doctorat 1994-1995 1 1 

Doctorat 1995-1996 1 1 

 دراسات لغوية

 لغة

Doctorat 1992-1993 1 1 

Doctorat 1993-1994 1 1 

Doctorat 1995-1996 1 1 

Doctorat 1996-1997 1 1 

Doctorat 1997-1998 2 2 

Doctorat 1998-1999 1 1 

Doctorat 2001-2002 1 1 

Doctorat 2003-2004 3 3 

Doctorat 2004-2005 2 2 

 لغة
Doctorat 2005-2006 2 2 

Doctorat 2006-2007 1 1 

 Doctorat 2010-2011 1 1 لسانيات تطبيمية

SM 

 كيمياء

 Doctorat 1998-1999 1 1 كيمياء نظرية

 كيمياء

Doctorat 1995-1996 2 2 

Doctorat 1997-1998 1 1 

Doctorat 1998-1999 1 1 

Doctorat 2001-2002 1 1 

Doctorat 2002-2003 2 2 

Doctorat 2003-2004 3 3 

Doctorat 2004-2005 1 1 

Doctorat 2005-2006 1 1 

Doctorat 2006-2007 1 1 

 كمياء المواد
Doctorat 1997-1998 1 1 

Doctorat 2000-2001 1 1 

 Doctorat 2007-2008 1 1 كيمياء فيزياء

 فيزياء

 فيزياء

Doctorat 1995-1996 2 2 

Doctorat 1998-1999 3 3 

Doctorat 2000-2001 2 2 

Doctorat 2001-2002 1 1 

Doctorat 2002-2003 1 1 

Doctorat 2008-2009 1 1 

 فيزياء المواد
Doctorat 1999-2000 4 4 

Doctorat 2000-2001 2 2 

SHS 

 أصول الدين

 Doctorat 2003-2004 1 1 أصول الدين

 فمه وأصول

Doctorat 2001-2002 4 4 

Doctorat 2002-2003 4 4 

Doctorat 2003-2004 3 3 

Doctorat 2005-2006 3 3 

Doctorat 2006-2007 4 4 

Doctorat 2007-2008 1 1 

 شريعة

 كتاب وسنة

Doctorat 2001-2002 1 1 

Doctorat 2002-2003 7 7 

Doctorat 2003-2004 7 7 

Doctorat 2004-2005 3 3 

 Doctorat 2005-2006 1 1 السياسة الشرعية

 Doctorat 2005-2006 2 2 دعوة وإعالم

 Doctorat 2004-2005 1 1 التصاد إسالمي

 شريعة ولانون

Doctorat 1993-1994 1 1 

Doctorat 2000-2001 1 1 

Doctorat 2002-2003 1 1 

Doctorat 2003-2004 4 4 

Doctorat 2005-2006 1 1 

 تاريخ

 Doctorat 2003-2004 1 1 تاريخ الثورة الوطنية

التاريخ الحديث 
 والمعاصر

Doctorat 2005-2006 2 2 

 تنظيم وعمل علم االجتماع

Doctorat 1998-1999 1 1 

Doctorat 2003-2004 8 8 

Doctorat 2005-2006 2 2 

Doctorat 2007-2008 1 1 
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Domaines Filière 
Intitulé de la 
formation 

Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 
de la formation 

Nombre des 
inscrits 

Nombre de 
soutenances 

SHS 

 علم االجتماع
 Doctorat 2002-2003 1 1 علم االجتماع العمل

 Doctorat 2008-2009 1 1 علم االجتماع الديني

 علم النفس
 علم النفس العيادي

Doctorat 1992-1993 1 1 

Doctorat 1995-1996 1 1 

Doctorat 2003-2004 1 1 

Doctorat 2004-2005 1 1 

Doctorat 2005-2006 1 1 

 Doctorat 2007-2008 1 1 علم النفس المعرفي

 علوم التربية
التوجيه المدرسي 

 والمهني
Doctorat 2002-2002  1 1 

SEGC علوم التصادية 

 التصاد التنمية

Doctorat 1998-1999 4 4 

Doctorat 1994-1995 1 1 

Doctorat 2002-2003 2 2 

Doctorat 2003-2004 4 4 

Doctorat 2004-2005 1 1 

 التصاد المؤسسات
Doctorat 1996-1997 1 1 

Doctorat 1999-2000 1 1 

SEGC 
 يير المؤسساتتس علوم التسيير

Doctorat 1998-1999 1 1 

Doctorat 2004-2005 2 2 

Doctorat 2006-2007 2 2 

 Doctorat 1995-1996 1 1 محاسبة علوم مالية ومحاسبة

SNV 

 علوم بيطرية علوم بيطرية

Doctorat 2000-2001 3 3 

Doctorat 2003-2004 1 1 

Doctorat 2005-2006 2 2 

Doctorat 2006-2007 1 1 

 علوم فالحية
 Doctorat 1995-1996 1 1 غابات

 Doctorat 1997-1998 1 1 تمنية الغابات

DSP علوم سياسية 

 عاللات دولية

Doctorat 1996-1997 1 1 

Doctorat 1997-1998 1 1 

Doctorat 2002-2003 4 4 

Doctorat 2003-2004 1 1 

Doctorat 2004-2005 2 2 

Doctorat 2005-2006 3 3 

تنظيمات سياسية 
 وادارية

Doctorat 2001-2002 1 1 

Doctorat 2004-2005 1 1 

DSP حموق 

 Doctorat 1997-1998 1 1 المانون الدولي العام

 Doctorat 1997-1998 1 1 لانون دستوري

 لانون جنائي

Doctorat 1999-2000 2 2 

Doctorat 2004-2005 2 2 

Doctorat 2006-2007 1 1 

 Doctorat 2001-2002 1 1 لانون تجاري

 Doctorat 2002-2003 1 1 لانون إداري

 Doctorat 2004-2005 1 1 لانون األعمال

 Doctorat 2004-2005 1 1 لانون عام

 Doctorat 2005-2006 2 2 العلوم المانونية

 Doctorat 2002-2003 1 1 إدارة األعمال

 Doctorat 2004-2005 1 1 لانون دولي

لانون دولي وعاللات 

 دولية
Doctorat 2005-2006 1 1 

 Doctorat 2006-2007 1 1 لانون خاص

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  سكيكدةجامعة  يتضّمن تأىيل، الذي 2020نوفمبر  16مؤرخ في ال 876 رقـم قرارلم 01رقم  ممحق
 كتوراهالدّ  ةكوين لنيل شيادالتّ  الّتسوية، لضمانسبيل  عمى

Domaines Filière  
Intitulé de la 

formation 

Cycle de formation 

(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 

de la formation 

Nombre des 

inscrits  

Nombre de 

soutenances 

SM 

Physique 

 فيزياء

 مواد مكثفة
Doctorat 2005 6 4 

Doctorat 2007 7 2 

 Doctorat 2007 4 2 مواد طالوية

Chimie 

 كيمياء

التلوث الكيميائي 

 والمحيط

Doctorat 2007 7 6  

Doctorat 2008 4  4 

Doctorat 2009 5  5 

 Doctorat 2005 6  5 كهر وكيمياء وتآكل

ST 
Génie Civil 

 هندسة مدنية

 جيوتمني
Doctorat 2006 3 2 

Doctorat 2009 3 1 

 Doctorat 2009 3 0 هياكل

 Doctorat 2009 5 3 مواد البناء

SHS 

Sciences Sociales - 

Sociologie 

علم  -علوم اجتماعية 

 االجتماع

وتسيير الموارد  تنمية

 البشرية
Doctorat 2009 8 2 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة أم البواقي يتضّمن تأىيل، الذي 2020نوفمبر  16مؤرخ في ال 876 رقـم قرارلم 01رقم  ممحق

 كتوراهالدّ  ةكوين لنيل شيادالتّ  الّتسوية، لضمانسبيل  عمى 

Domaines Filière  
Intitulé de la 

formation 

Cycle de formation 

(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 

de la formation 

Nombre des 

inscrits  

Nombre de 

soutenances 

SEGC 7 6 2013-2015 علوم دكتوراه إدارة مالية علوم التّسيير 

SEGC 15 7 2022-2022 دكتوراه علوم إدارة األعمال علوم التّسيير 

SEGC 8 5 2022-2022 دكتوراه علوم تسويك علوم التّسيير 

SEGC 9 3 2022-2022 دكتوراه علوم تسيير الموارد البشرية علوم التّسيير 

SEGC 3 2 2022 مدكتوراه علو إدارة وتسيير المشروع علوم التّسيير 

SEGC 2 2 2022-2022 دكتوراه علوم علوم التسيير علوم التّسيير 

SEGC 2 1 2022-2022 دكتوراه علوم تسيير المنظمات علوم التّسيير 

SEGC 2 1 2022-2022 دكتوراه علوم أسواق مالية علوم التّسيير 

SEGC 6 1 2022-2022 دكتوراه علوم إدارة مالية علوم التّسيير 

SEGC 5 1 2022 دكتوراه علوم مناجمنت المنظمات علوم التّسيير 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  تممسان جامعة يتضّمن تأىيل، الذي 2020نوفمبر  16مؤرخ في ال 876 رقـم قرارلم 01رقم  ممحق

 كتوراهالدّ  ةكوين لنيل شيادالتّ  الّتسوية، لضمانسبيل  عمى
Domaines Filière Intitulé de la formation 

Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 
de la formation 

Nombre des 
inscrits 

Nombre de 
soutenances 

ST 

Automatique Automatique Doctorat 2008 14 5 

Génie Industriel 
Génie Industriel et 

Productique 
Doctorat 2008 10 5 

SEGC 

Sciences de 
gestion 

Management de la 
Technologie  

et de l’Innovation M T I 
Doctorat 2014/2015 03 0 

Système d'Information  
et Contrôle de Gestion 

Doctorat 2014/2015 02 01 

Finance Et Comptabilité Doctorat 2011/2012 01 0 

Technique Quantitative de 
Gestion 

Doctorat 2012/2013 02 0 

Sciences Commerce Internationale Doctorat 2013/2014 03 01 
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Domaines Filière Intitulé de la formation 
Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 
de la formation 

Nombre des 
inscrits 

Nombre de 
soutenances 

commerciales Méthode Quantitative 
Appliqué  

en Gestion 
Doctorat 2014/2015 03 0 

Technique Quantitative 
Appliquée en Gestion 

Doctorat 2015/2016 01 0 

SEGC 
Sciences 

commerciales 

Economie de 
Développement 

Doctorat 2011/2012 01 0 

Gestion des Entreprises Doctorat 2017/2018 01 0 

Analyse Economiques Doctorat 2011/2012 03 0 

Commerce et Management 
International 

Doctorat 2015/2016 03 0 

SHS Sciences Sociales 

 علم االجتماع

Doctorat 2008/2009 3 2 

Doctorat 2010/2011 4 2 

Doctorat 2011/2012 8 6 

 Doctorat 2012/2013 7 4 علم االجتماع، ديموغرافيا

 Doctorat 2013/2014 4 0 علم االجتماع

علم االجتماع، علم اجتماع االتصال، 
 Doctorat 2014/2015 11 5 إحصاء اجتماعي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  سيدي بمعباسجامعة  يتضّمن تأىيل، الذي 2020نوفمبر  16مؤرخ في ال 876 رقـم قرارلم 01رقم  ممحق

 كتوراهالدّ  ةادكوين لنيل شيالتّ  الّتسوية، لضمانسبيل  عمى

Domaines Filière 
Intitulé de la 
formation 

Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année 
d’ouverture de la 

formation 

Nombre des 
inscrits 

Nombre de 
soutenances 

DSP 
Droit Privé Droit Privé 

Doctorat en 
Sciences 

2003/2004 6 43 

Droit Public Droit Public 
Doctorat en 

Sciences 
2003/2004 9 16 

LLE 

Langue 
Allemande 

Langue 
Allemande 

Doctorat en 
Sciences 

2005/2006 0 1 

Langue Anglaise Langue Anglaise 
Doctorat en 

Sciences 
2003/2004 1 12 

Langue Française 
Langue 

Française 
Doctorat en 

Sciences 
2005/2006 0 1 

LLA 
Langue  

et Littérature 
Arabe 

Langue  
et Littérature 

Arabe 

Doctorat en 
Sciences 

2003/2004 6 96 

SHS 

Philosophie Philosophie 
Doctorat en 

Sciences 
2005/2006 1 2 

Psychologie Psychologie 
Doctorat en 

Sciences 
2005/2006 0 2 

Sociologie Sociologie 
Doctorat en 

Sciences 
2003/2004 4 7 

Histoire Histoire 
Doctorat en 

Sciences 
2003/2004 1 22 

SEGC 
Sciences de 

Gestion 
Sciences de 

Gestion 
Doctorat en 

Sciences 
2003/2004 0 7 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة سكيكدة يتضّمن تأىيل، الذي 2020نوفمبر  16مؤرخ في ال 876 رقـم قرارلم 02رقم  ممحق

 الماجستير ةكوين لنيل شيادالتّ  الّتسوية، لضمانسبيل  عمى
Domaines Filière  

Intitulé de la 
formation 

Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 
de la formation 

Nombre des 
inscrits  

Nombre de 
soutenances 

ST Electromécanique 

Systèmes 
Electromécaniques 

Spécialité 
 (Génie Minier) 

Magister 1998 6 6 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعة سكيكدة يتضّمن تأىيل، الذي 2020نوفمبر  16مؤرخ في ال 876 رقـم قرارلم 03رقم  ممحق
 ما بعد الّتدرج المتخّصص ةكوين لنيل شيادالتّ  الّتسوية،لضمانسبيل  عمى 

Domaines Filière  Intitulé de la formation 
Cycle de formation 
(Magister, Doctorat) 

Année d’ouverture 
de la formation 

Nombre des 
inscrits  

Nombre de 
soutenances 

SNV 
Sciences 

Vétérinaires 
 العلوم البيطرية

Aviculture  
et Pathologie Aviaires 
 تربية الدواجن وأمراض الطيور

PGS 2018/2019 25 25 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2018جويمية  26المؤرخ في   638يعدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  19مؤرخ في  877رقم  قــرار

 جامعة الشمفلدى اليندسة المدنية والمعمارية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 
 

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

 .والمتمـ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209 -01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

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

نية لكمية اليندسة المد، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2011جواف  9المؤرخ في  410رقـ  وبمقتضى القرار  -
 والمعمارية لدى جامعة الشمف.

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي ، 2018جويمية  26المؤرخ في  638وبمقتضى القرار رقـ  -
 اليندسة المدنية والمعمارية لدى جامعة الشمف.

 ُيـقـــــّرر
، والمذكور أعبله، كما ىو في 2018جويمية  26المؤرخ في  638رقـ  يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:

 ار.الجدوؿ الممحق بيذا القر 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2الــــمـــــادة 

 2020 نوفمبر 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2018جويمية  26المؤرخ في   638الذي يعدل القرار رقم  2020نوفمبر  19المؤرخ في  877رقم ممحق بالقرار 
 جامعة الشمفلدى اليندسة المدنية والمعمارية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 

 الصفة اإلسم والمقب -
 عميد الكمية، رئيسا قسوؿ عمر  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بولكباش بف سعيد -
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 اليندسة المعماريةرئيس قسـ  سعيد منصور دمحم  -
 اليندسة المدنية رئيس قسـ مزياف الحاج -
 الري رئيس قسـ  بف عودة حميد -
 بحث مدير مخبر غريسي دمحم -
 بحث مدير مخبر جعفر ىني أحمد -
 الري منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ممثل  صاعد حمودي عبد األمير -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بوشنوؽ ابراىيـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بورحمة دمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات والي فؤاد -
 ف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدمي طالب زكريا -
 اليندسة المعماريةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  بف حداد ماموف  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2018جويمية  26المؤرخ في   637يعدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  19مؤرخ في  878رقم  قــرار
 جامعة الشمفلدى  المغات األجنبيةلقائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية يحدد االذي 

 

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

  .والمتمـ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

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

 39و 37لمادتاف د الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما ا، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواع2003
 .منو

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

لكمية المغات األجنبية ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2016اي م 30المؤرخ في  497وبمقتضى القرار رقـ  -
  لدى جامعة الشمف.

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي ، 2018جويمية  26المؤرخ في  637وبمقتضى القرار رقـ  -
 جامعة الشمف.لدى المغات األجنبية  

 ُيـقـــــّرر
، والمذكور أعبله، كما ىو في 2018جويمية  26المؤرخ في  637رقـ  قرار يعدؿ الجدوؿ الممحق بال المادة األولى:

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2الــــمـادة 

 2020 نوفمبر 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 يانأ.د عبد الباقي بن ز 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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   2018جويمية  26المؤرخ في   637الذي يعدل القرار رقم  2020نوفمبر  19المؤرخ في  878رقم ممحق بالقرار 
 جامعة الشمفلدى  المغات األجنبيةضاء مجمس كمية يحدد القائمة اإلسمية ألعالذي 

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا دحماف نورالديف -
 رئيس المجمس العممي لمكمية آيت جيدة محند امقراف -
 المغة الفرنسيةرئيس قسـ  قسوؿ عبد القادر -
 المغة االنجميزيةقسـ  ةرئيس بف عمي رقيق نصيرة -
 بحث خبرمة مدير  بوخمف فايزة  -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم درويش جميمة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ىنداوي دمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف قريبة معمر -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2018جويمية  26المؤرخ في   634يعدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  19مؤرخ في  879رقم  قــرار
 جامعة الشمف، المعدللدى الحقوق والعموم السياسية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 

 

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

  .والمتمـ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 39و 37، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

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

لكمية الحقوؽ والعموـ ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2011جواف  9المؤرخ في  408وبمقتضى القرار رقـ  -
 .السياسية لدى جامعة الشمف

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي ، 2018جويمية  26المؤرخ في  634وبمقتضى القرار رقـ  -
 الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة الشمف، المعدؿ.

 

 ُيـقـــــّرر
 

المعدؿ، والمذكور أعبله، كما  ،2018جويمية  26المؤرخ في  634رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 ىو في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 نوفمبر 19 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2018جويمية  26المؤرخ في   634الذي يعدل القرار رقم  2020نوفمبر  19المؤرخ في  879ممحق بالقرار رقم 
 جامعة الشمف، المعدللدى الحقوق والعموم السياسية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الذي 
 الصفة اإلسم والمقب

 ، رئيساعميد الكمية عماري ابراىيـ -
 رئيس المجمس العممي لمكمية يخمف نسيـ -
 القانوف العاـرئيس قسـ  بممديوني دمحم -
 القانوف الخاص رئيس قسـ  زياف اليواري  -
 العمـو السياسيةرئيس قسـ  بمخيرة دمحم -
 بحث مدير مخبر رباحي أحمد -
 بحث مدير مخبر سي عمي أحمد -
 القانوف العاـاألستاذية عف قسـ ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف  عمامرة حساف -
 قسـ القانوف العاـعف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف  ةمنتخب ةممثم دمحمي بوزينة آمنة  -
 القانوف الخاصممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  داللي جيبللي -
 العمـو السياسية ف قسـممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية ع شايب الذراع بف يمينة  -
 العمـو السياسية عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ةمنتخب ةممثم بوضياؼ مميكة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بمبشير يعقوب -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف شعراف فاطمة  -
 ييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقن قوالؿ حمو -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات صافر لحسف -
 القانوف الخاصممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  قوجيمي ضيف هللا المنصور  -
 العمـو السياسيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  صوفي جماؿ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي، 2020نوفمبر  19مؤرخ في  880 رقم قــرار
 عموم الطبيعة والحياةالموضوعاتية لمبحث في لموكالة 

 

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

 .، المعدؿ والمتمـوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2012الموافق أوؿ مارس سنة  1433ربيع الثاني عاـ  8المؤرخ في  97-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .عموـ الطبيعة والحياةوالمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 22سيرىا، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا و 2019
 

 ُيـقـــــّرر
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 1440ذي الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19مف المرسـو التنفيذي رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
موكالة ل ، والمذكور أعبله، يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي2019غشت سنة  13الموافق 

 ة والحياة األشخاص اآلتية أسماؤىـ :عمـو الطبيعالموضوعاتية لمبحث في 
 :بالنسبة لألساتذة الباحثين والباحثين الدائمين 

 السيدة لخضاري فطوـ. -
 السيدة ولد الحاج خميل أمينتا. -
 السيدة بوسبلما زيياد. -
 السيد جبار برىاف. -
 السيد تواتي عبد العزيز. -
 السيد عرابي مراد. -
 السيد عباس خالد. -
 السيد مدربل خبلدي. -
 بف بوزا حميمة.السيدة  -
 السيدة سواليمي دينا ليبل. -
 :بالنسبة لممثل المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية 

 السيدة بوديسة نايمة. -
 :بالنسبة لممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

 السيد عبدلي نبيل. -
 :بالنسبة لممثل الديوان الوطني لألحصائيات 

 السيدة رحاؿ فطيمة. -
 النسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط:ب 

 السيدة مصطفاوي زوجة بريكي جازية. -
 السيدة بوزاغ تسعديت. -
 السيد حجاؿ سمير. -
 السيد بيمولي عبد الكريـ. -
 السيد حميش نجاح. -
 السيد موصاب دمحم. -
 :بالنسبة لمجالية العممية المقيمة بالخارج 

 السيد عمارا رشيد. -
 السيد عينوش عبد القادر. -
 سيد حداج الجيبللي.ال -
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 السيد شبموف يحيى. -
 السيد غربي حساف. -

   ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2020 نوفمبر 19 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019جانفي  02المؤرخ في  13يعدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  19مؤرخ في  881رقم  قــرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 1988مارس سنة  22الموافق  1408عاـ  شعباف 4رخ في المؤ  60-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 منو. 5السيما المادة  والمتمـ، ، المعدؿتنمية الطاقات المتجددةإنشاء مركز 
سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ أوؿ ذي القعدة المؤرخ في  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 لمعدؿ والمتمـ.ا ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2020
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما  2011
 منو،  13المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18خ في المؤر  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جانفي  02المؤرخ في  13وبمقتضى القرار رقـ  -
 تنمية الطاقات المتجددة، المعدؿ.

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعبله 2019جانفي  02المؤرخ في  13تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  ألولى:المادة ا
 وتحرر كما يأتي:

  :األعضاء اآلخرين 
 السيد  ضياؼ السعيد / مدير المركز، -
 السيد حميدات عبد الرحماف / رئيس المجمس العممي، -
 السيد تساليت جيبللي / مدير وحدة بحث، -
 مير / مدير وحدة بحث،السيد مياجر س -
 .السيد جعفر جموؿ / مدير وحدة بحث -
 "...............................والباقي بدون تغيير............................."

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2020 نوفمبر 19 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العممي وزير التعميم

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2018جويمية  22المؤرخ في  625يعدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  19مؤرخ في  882رقم  قــرار
 ت المتجددة، المعدلالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز تنمية الطاقا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 1988مارس سنة  22الموافق  1408عاـ  شعباف 4المؤرخ في  60-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتمـ ، المعدؿتنمية الطاقات المتجددةإنشاء مركز 
سنة  يونيو 23الموافق  1441اـ عأوؿ ذي القعدة المؤرخ في  163-20وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ،  ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2020
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

وجي، السيما تكنولوالذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال 2011
 منو. 21المادة 

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

لمجمس العممي الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ا 2018جويمية  22المؤرخ في  625وبمقتضى القرار رقـ  -
 لمركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدؿ.

 ُيـقـــــّرر
، المعدؿ، والمذكور أعبله 2018جويمية  22المؤرخ في  625تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 وتحرر كما يأتي:
 ...................(.................بدون تغيير...................................) :1المادة "

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز تنمية الطاقات المتجددة، كما يأتي:
  :األعضاء بحكم القانون 

 مدير المركز،   السيد  ضياؼ السعيد    -
 مدير وحدة بحث،    السيد تساليت جيبللي   -
 مدير وحدة بحث،    السيد مياجر سمير     -
 .مدير وحدة بحث         السيد جعفر جموؿ -

 ..............................."والباقي بدون تغيير..........................".........
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 

 2020 نوفمبر 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 د عبد الباقي بن زيانأ.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة 2020نوفمبر  19مـؤرخ فـي  30رقـم  قــرار
 لــدى المدرسة العميا في عموم التسيير بعنابة 

 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
، 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  -

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

      االجتماعية. المتعمق بتسيير الخدمات
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  ف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ.ف تعيييتضم
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصبلحيات وز 
تحويل المدرسة التحضيرية المتضمف ، 2017سنة فيفري  15ؤرخ في مال 88-17ذي رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -

 إلى مدرسة عميا في عمـو التسيير. في العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بعنابة،
، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2020 جويمية سنة 09 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -

 بة.اإلجتماعية، لػدى المدرسة العميا في عمـو التسيير بعنا
 ُيـقـــــّرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا في عموـ التسيير بعنابة. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 ميف،خوالدية عبد األ -03 بوشبلغـ فيصل، -02 عمي خميل كماؿ،  -01
   أوالد مريـ ببلؿ. -05 بف صيد سكينة، -04

 

 األعضاء اإلضافيون :
   بوخضير عبد النور. -02 بركاف عمي، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
ير بعنابة بتنفيػذ ىػذا القػرار، والذي سينشر في النشرة : يكمف السيػد مديػر المدرسة العميا في عموـ التسي4المـادة 

 الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
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 األمين العام
 غوالي نور الدين
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة 2020نوفمبر  19مـؤرخ فـي  31رقـم قــرار 
 لــدى المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي 

 

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

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

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

          االجتماعية. المتعمق بتسيير الخدمات
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ. يتضمف تعييف
المتضمف تحويل المعيد الوطني ، 2008سنة جويمية  14ؤرخ في مال 222-08رقـ ذي يالمرسـو التنفبمقتضى  -

 اإلحصاء، إلى مدرسة خارج الجامعة.لمتخطيط و 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصبلحيات وز 
، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2020 نوفمبر سنة 11 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -

 عميا لئلحصاء واإلقتصاد التطبيقي.اإلجتماعية، لػدى المدرسة الوطنية ال
 

 ُيـقـــــّرر
 

 لئلحصاء واإلقتصاد التطبيقي. تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بوزياف رتيبة، -03 زالقي جماؿ، -02 فريحة نشيدة،  -01
 بف شابي العقبي. -06 أوجيط بوعبلـ، -05 غزالي عبلؿ، -04

 

 األعضاء اإلضافيون :
   مكي دمحم سفياف. -02 خالد،حميدي  -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث )3المـادة 
: يكمف السيػد مديػر المدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واإلقتصاد التطبيقي بتنفيػذ ىػذا القػرار، والذي سينشر 4المـادة 

 التعميػـ العالي والبحث العممي.في النشرة الرسمية لوزارة 
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 ـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة يتـضمـن إنشاء وتشكيل لـجن 2020نوفمبر  19مـؤرخ فـي  32رقـم قــرار 
 لــدى المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس 

 

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

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

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

      ية،    اإلجتماع المتعمق 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 المرسـو التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.حيات وز المحدد لصبل
المتضمف إنشاء المدرسة عميا ، 2014سنة أوت  25ؤرخ في مال 232-14ذي رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -

 .لئلعبلـ اآللي بسيدي بمعباس
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى 2019 جانفي سنة 09 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -

 مدرسة العميا لئلعبلـ اآللي بسيدي بمعباس.ال
 

 ُيـقـــــّرر
 

 تنشأ لدى المدرسة العميا لئلعبلـ اآللي بسيدي بمعباس لجنة لمخدمات اإلجتماعية. المـادة األولى:
 تتشكل المجنة المذكورة في المادة األولى أعبله، مف األعضاء الدائميف واإلضافييف اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 ضاء الدائمون: األع
 كسكاس نبيل، -03 عمراف عبد القادر، -02 عمر بف صابر جماؿ،  -01
   تيامي قادة. -05 أسد دمحم رضا، -04

 

 األعضاء اإلضافيون:
   كشكاش سيد أحمد. -02 مالكي عبد الحميد، -01

 عمى القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ): 3المـادة 
يكمف السيػد مديػر المدرسة العميا لئلعبلـ اآللي بسيدي بمعباس بتنفيػذ ىػذا القػرار، والذي سينشر في  :4المـادة 

 النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
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 األمين العام
 والي نور الدينغ
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  2020أكتوبر 12المؤرخ في  750، يعدل ويتمم القرار رقم 2020نوفمبر  21مؤرخ في  883رقـم ــرار ــــق
  أىيـل الجامعـي ومنحـويتضّمن تأىيل مؤسسات الّتعميم العالي لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم التّ 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  2020 يونيو 23المػؤرخ فػي  163-20بمقتضى المػرسػوـ الػرئاسػي رقـ و  -

 .المعدؿ والمتمـ
غشػت سنة  17الموافػق  1419ربيع الثاني سنة  24المؤرخ في  254-98وبمقتضى المرسوـ التػنفيذي رقػـ  -

ّمـ، السيما والمتعمق بالتػكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامػعي، المعّدؿ والمت 1998
 منو. 113و 9المادتيف 

غشت سنػة  23الموافق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 وسير الجامعة، المعّدؿ والمتّمـ. صة بتنظيـوالمحّدد لممياـ والقواعد الخا 2003

 2013ينايػر سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحّدد صبلحيات وز ذي والّ 

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

، والذي يتضّمف تأىيل مؤسسات الّتعميـ 2020أكتوبر سنة  12المؤرخ في  750وبموجب القرار الوزاري رقـ  -
 ـ الّتأىيػل الجامعػي ومنحػو.العالي لمّتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيػ

 

 ُيـقـــــّرر
 

غشت سػنة  17المؤرخ في  254-98مف المرسػوـ التنفيذي رقػـ  113و 9تطبيقا ألحكػاـ المادتيف  المادة األولى:
، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى تػأىيل مؤسسات التعميـ العالي اآلتي ه، المعدؿ والمتمـ، المذكور أعبل1998

 يـ التأىيل الجامعي ومنحػو:ذكرىا لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتػنظ
جامعة بومرداس، جامعة األغواط، جامعة تيزي وزو، جامعة سكيكدة، جامعة معسكر، جامعة  الجامعات:

 أدرار، جامعة بشار.
 المدرسة المتعددة التقنيات بقسنطينة، المدرسة العميا لئلعبلـ اآللي بسيدي بمعباس.  المدارس:

( سنوات ابتداًء مف تػاريخ إمضائو 04بموجػب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع )يبقى الّتأىيل الممنوح  :3المادة 
 1998أوت  17المؤرخ في  254-98مػف المرسوـ التنفيذي رقـ  115و 12مع الػتقيد بأحكاـ المادتيف 

 المذكور أعبله.              
ء مؤسسات الّتعميـ العالي المذكورة أعبله، كّل فيػما يكّمػف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدرا :4المادة 

 يخصو، بتنفيذ ىػذا القرار.                        
 يػنشر ىػذا الػقػرار في النػشرة الرسػمية لمتعػميـ العالي والبحث العممي. :5المادة 

 2020نوفمبر  21 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 لباقي بن زيانأ.د عبد ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعـة بومرداستأىيل  المتضمن، 2020نوفمبر  21المؤرخ في  883رقـم  ممحق بالقرار
 :يـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الشعب الّتاليـةلمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظ

 .عموم بيولوجية 
 .عموم التسيير 
 .ىندسة بترولية وغازية 
 :عموم األرض والكون 

  .جيوفيزياء 
  .جيولوجيا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعـة االغواطتأىيل المتضمن ، 2020نوفمبر  21المؤرخ في  883ممحق بالقرار رقـم 

 :لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الشعب الّتاليـة
 .اليندسة الميكانيكية 
 .االعالم اآللي 
 .الفمسفة 
 .العموم المالية والمحاسبة 
  واألدب العربي: المغة 

  .دراسات أدبية 
  .دراسات لغوية 
  .دراسات نقدية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  زي وزوجامعـة تيتأىيل المتضمن ، 2020نوفمبر  21المؤرخ في  883ممحق بالقرار رقـم 

 :لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الشعب الّتاليـة
 .ىندسة ميكانيكية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة سكيكدةتأىيل  المتضمن، 2020نوفمبر  21المؤرخ في  883م ممحق بالقرار رقـ

 :لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الشعب الّتاليـة
 .عمم النفس 
 .الفيزياء 
 .الكيمياء 
 .العموم االقتصادية 
 .عموم التسيير 
 .الحقوق 
 .ىندسة الطرائق 
 ة.اليندسة الميكانيكي 
  :المغة واألدب العربي 
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   .دراسات أدبية 
   .دراسات لغوية 
   .دراسات نقدية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينةيل تأى المتضمن، 2020نوفمبر  21المؤرخ في  883ممحق بالقرار رقـم 

 :لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الشعب الّتاليـة
 .الفيزياء 
 .ىندسة الطرائق 
 .اليندسة الميكانيكية 
 اإللكتروتقني. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  جامعة معسكرتأىيل  المتضمن، 2020نوفمبر  21المؤرخ في  883ممحق بالقرار رقـم 

 :لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الشعب الّتاليـة
 .عمم النفس 
  جية.العموم البيولو 
 .العموم الفالحية 
 .العموم الغذائية 
 .الحقوق 
 .الرياضيات 
 .الفيزياء 
 .المغة اإلنجميزية 
  :عموم األرض والكون 

  .ىيدروجيولوجيا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة أدرارتأىيل  المتضمن، 2020نوفمبر  21المؤرخ في  883ار رقـم ممحق بالقر 
 :لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الشعب الّتاليـة

 .تاريخ 
  :المغة واألدب العربي 

  .دراسات أدبية 
  .دراسات لغوية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة بشارتأىيل  المتضمن، 2020نوفمبر  21المؤرخ في  883ممحق بالقرار رقـم 

 :لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الشعب الّتاليـة
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 قتصادية.العموم اال 
 .عموم التسيير 
 .ىندسة مدنية 
  .ىندسة الطرائق 
 .اليندسة الميكانيكية 
 ياإللكترو تقن. 
 .اإللكترونيك 
 .عمم اآللية 
  .اتصاالت سمكية والسمكية 
  :المغة واألدب العربي 

  .دراسات أدبية 
  .دراسات لغوية 
  دراسات نقدية. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباستأىيل  المتضمن، 2020نوفمبر  21المؤرخ في  883ممحق بالقرار رقـم 

 :الّتاليـة لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الشعب
 

 .إعالم آلي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  884رقم  قــرار
 المدرسة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر 

 

 بحث العممي،إن وزير التعميم العالي وال
 

 ،2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في اوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ.تعيي فوالمتضم

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ر التعميـ العالي و البحث العممي.صبلحيات وزي الذي يحدد

 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   1438ادى االولى عاـ جم 18المؤرخ في  81-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
مـو عموـ الطبيعة والحياة بالجزائر، الى مدرسة عميا في عوالمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في  2017

 التغذية والصناعات الغذائية.
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 ُيـقـــــّرر
 

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

 .مجمس إدارة المدرسة العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية
الصناعات الغذائية ،طبقا العميا في عموـ التغذية و  تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة :2المادة 

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

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عموم التغذية والصناعات الغذائية 
 األعضاء المعينون:  -2

 القطاع الصفة االسم والمقب
 الي والبحث العممي،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ الع رئيسا أكرتش جماؿ الديف  -

 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو صراوي عبدالحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو خبلدي عبدالغاني -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو خالدي وردية -
 ح اإلداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبل عضو  قريـ الميف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو زواوة ياسيف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو بوديعة عمي شوقي زىير -
 ممثمة الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصبلح المستشفيات، عضو بوخاوي نصيرة -
 ،ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية  عضو حروادي فريد -
 ممثمة  عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة، عضو شريط بف حبيمس حناف -
 ممثل عف مجمع الصناعات الغذائية "اغروديف"، عضو شرفاوي دمحم اميف -
 .SPA MAMIممثل عف  عضو اديش كماؿ -

 

 األعضاء المنتخبون: -3
 الييئة الصفة االسم و المقب

 ممثل منتخب عف األساتذة، عضو بيطاـ ادير -

 ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو يسمي عبد النور -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"، عضو بمعموي جييدة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو شرارد يوسف -
 عماؿ الخدمات، ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و  عضو شواؿ يسيف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة، عضو تبيش سينتيا -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو بوفركاس ايماف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  885رقم  قــرار
 في التكنولوجيات الصناعية بعنابة المدرسة  العميا

 

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

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

 ر التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات 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  83-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بعنابة، إلى مدرسة عميا في التكنولوجيات  2017
 .الصناعية

 ُيـقـــــّرر
 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  24 تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى:

، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
  .مجمس إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة

إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة، طبقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الصناعية بعنابة قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في التكنولوجيات

 األعضاء المعينون:  -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 وزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي،ممثل ال رئيسا حداد سميـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو حرزهللا نوارة -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو عياشي أحمد  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو زبار عبد القادر -
 لوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري.ممثل السمطة المكمفة با عضو شوعيب دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة، عضو ببلدىاف سفياف -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو عاشوري دمحم -
 ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بعنابة، عضو منصوري فريد دمحم رياض -
  SGS Qualitest ALGERIEاديةممثل عف المؤسسة العمومية االقتص عضو حيدوش عبدالمجيد -
 .EPE SPA SOTRAMEST.ممثل عف المؤسسة الجزائرية  عضو متوقي نورالديف -
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 األعضاء المنتخبون: -3
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة، عضو عزوز صالح الديف -

 ممثمة منتخبة عف األساتذة، عضو العسكري يمينة -
 خبة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"ممثمة منت عضو سميمي كريمة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو رزايقي وسيمة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"، عضو رميشي سموى  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"، عضو قادة نسمة -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو قبلتي دمحم فؤاد -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو عوف ايماف دورساؼ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2019جوان  11المؤرخ في   862يعدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  886رقم  قــرار
 ة والثقافة األمازيغيةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغ

 

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

 .المعدؿ والمتمـ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432جة عاـ ذي الح 28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

تكنولوجي، السيما والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال 2011
 منو. 13المادة 

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

سنة  فبراير 26الموافق  1438عاـ  جمادى األولى 29المؤرخ في  95-17رقـ التنفيذي  بمقتضى المرسوـو  -
 منو. 4السيما المادة  ،البحث في المغة والثقافة األمازيغيةالمتضمف إنشاء مركز و ، 2017

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جواف  11المؤرخ في  862وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في المغة والثقافة األمازيغية، المعدؿ.

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعبله، 2019جواف  11المؤرخ في  862تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر المادة األولى كما يأتي:

 ..............................)بدوف تغيير(.................................:.."المادة األولى
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في المغة والثقافة األمازيغية، كمايمي:

 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 والبحث العممي، رئيسا،السيد صمواتشي ىشاـ سفياف، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي  -
 السيد زيف منير، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، -



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   358

 

 

 السيد فمة سمير، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 السيد حمدي سميماف، ممثل عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، -
 ية واألوقاؼ،السيد ميقاري عيسى، ممثل عف الوزير المكمف الشؤوف الدين -
 السيد بادر ابراىيـ، ممثل عف الوزير المكمف بالتربية الوطنية، -
 السيدة بورويس صورية، ممثمة عف الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف، -
 السيد منجور حساف، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالثقافة، -
 لوطني واألسرة وقضايا المرأة،السيد بوعبد هللا صالح، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالتضامف ا -
 السيدة منصور فريدة، ممثمة عف الوزير المكمف باإلتصاؿ، -
 السيدة بيبلؾ بف لعمارة شريفة، ممثمة عف المحافظة السامية لؤلمازيغية.  -

 "......................................... والباقي بدون تغيير ................................."
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  887رقم  قــرار

 العموم االجتماعية واإلنسانيةالموضوعاتية لمبحث في  لموكالة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

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

، 2012الموافق أوؿ مارس سنة  1433ربيع الثاني عاـ  8المؤرخ في  96-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .العمـو االجتماعية واإلنسانيةوالمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 

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

غشت سنة  13 الموافق 1440ذي الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو. 22، الذي يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2019

 

 ـــّررُيـقــ 
 

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

 ماؤىـ:الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية  األشخاص اآلتية أس
 :بالنسبة لألساتذة الباحثين والباحثين الدائمين 

 السيد المستاري جيبللي. -
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 السيد  رواجعية أحمد. -
 السيد مربعي شريف. -
 السيد مانع عمار. -
 السيد بدرنة العربي. -
 السيد بمعربي ياسيف. -
 السيد قطوش سامية. -
 السيد عيباش يوسف. -
 السيد بوغفالة وداف. -
 السيد دحو فوضيل. -
 ثل المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية:بالنسبة لمم 

 السيد صباغ دمحم. -
 :بالنسبة لممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

 السيد عبادة دمحم. -
 :بالنسبة لممثل الديوان الوطني لألحصائيات 

 السيد بعزيزي يوسف. -
 :بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط 

 السيد سمير مكي. -
 السيد غانـ فريد. -
 السيدة بف حمادي ربيعة. -
 السيد شرفاوي سعيد. -
 السيد زواوي عبد األميف. -
 السيد بولساف عبد القادر. -
 :بالنسبة لمجالية العممية المقيمة بالخارج 

 السيدة شيبي قمورة سامية. -
 السيد بف بباعمى سعداف. -
 السيد بف نعوـ أحمد. -
 السيد نكاعو مبروؾ. -
 السيد مواؾ دمحم. -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2ادة الم
 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بعنــوان ةالمفتــوحالميسانس يتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  888 رقم قــرار
عالم آلي" 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ  بالمركز الجامعي لبريكة في ميدان "رياضيات وا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم

 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 عضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف تعييف أ 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429اـ شعباف ع 17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .العمميير التعميـ العالي والبحث الذي يحدد صبلحيات وز 

 2016سنة  مايو 23الموافق  1437عاـ  شعباف 17المؤّرخ في  146-16المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -
 مركز جامعي ببريكة )والية باتنة(.المتضّمف إّنشاء و 

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .يا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاياموالمحدد م

 .2020نوفمبر  10المؤرخ في  "رياضيات و إعبلـ اآلليوبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " -
 

 ُيـقـــــّرر
 

لبريكة، في جامعي ال بالمركز 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالميسانس المفتوحة ىل تؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "رياضيات و إعبلـ اآللي" ميداف

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ نظـ معموماتية إعبلـ آلي رياضيات وا عبلـ اآللي
 أ رياضيات رياضيات

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا لبريكةجامعي ال يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز :2المــادة 
 ر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرا

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوانالمفتوح  الماسترتأىيل  يتضّمن، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  889 رقم قــرار
 1البميدةبجـامعـة  في ميدان "رياضيات و إعالم آلي" 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوج
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 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 عضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف تعييف أ 

غشت سنة الموافق أوؿ  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ 1989

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -
 .لتعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير ا

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وسيرىا ياميا وتشكيمتيا وتنظيمياوالمحدد م

 .2020نوفمبر  10المؤرخ في  "رياضيات و إعبلـ اآلليوبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " -
 

 ُيـقـــــّرر
 

في ميداف  ،1بجػامعػة البميدة 2021-2020ةالجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالمفتوح  الماسترىل يؤ  الماّدة األولـى:
 لمجدوؿ أدناه.طبقا  "رياضيات وا عبلـ اآللي"
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ تحميل رياضي وتطبيقات رياضيات رياضيات وا عبلـ آلي
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةالبميدة: 2 المــادة

 عممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ال
 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  890 رقم قــرار
 المسيمة بجـامعـة في ميدان "رياضيات و إعالم آلي" 2021-2020ة ــالجـامعي ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ

 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20مرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتػضى ال -
 عضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف تعييف أ 

سبتمبر سنة  18الموافق و  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤّرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ة، المعّدؿ والمتّمـالمتضّمف إنشاء جامعة المسيمو  2001
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ـ ربيع األّوؿ عا 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م

 .2020نوفمبر  10المؤرخ في  "رياضيات و إعبلـ اآللية الوطنية لميداف "وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجي -
 ُيـقـــــّرر

بجامعة المسيمة، في ميداف  2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "رياضيات و إعبلـ اآللي"
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 ـ الذكاء االصطناعي إعبلـ آلي ضيات وا عبلـ اآلليريا
 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار المسيمةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 لتعميم العالي والبحث العمميوزير ا

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  891 رقم قــرار
عالم آلي" 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ  بالمركز الجامعي لمنعامة في ميدان "رياضيات وا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441ذي القعدة  المؤرخ في أوؿ 163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف تعييف أ 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .راهوشيادة الدكتو  لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30مؤّرخ فيال 205-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـ العالي والبحث العمميير التعميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد مياميا وتشك
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 .2020نوفمبر  10المؤرخ في  "رياضيات و إعبلـ اآلليعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " وبناء -
 

 ُيـقـــــّرر
 

لمنعامة، في ميداف جامعي المركز بال 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "رياضيات وا عبلـ اآللي"

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ احتماالت، إحصاء وتطبيقات رياضيات رياضيات وا عبلـ اآللي

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا لمنعامةجامعي المركز اليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2 المــادة
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 لباقي بن زيانأ.د عبد ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتــوح بعنــوان  يتضّمــن تأىيل الماستـر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  892 رقم قــرار
 بالمركز الجامعي لبريكة في ميدان "آداب و لغات أجنبية" 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

 ميم العالي والبحث العممي،إن وزير التع
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 ،.القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف تعييف أ 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
 2016سنة  مايو 23الموافق  1437عاـ  شعباف 17المؤّرخ في  146-16المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 مركز جامعي ببريكة )والية باتنة(.المتضّمف إّنشاء و 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020نوفمبر  10المؤرخ في وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية" -

 

 ُيـقـــــّرر
 

لبريكة، في ميداف  جامعيال بالمركز 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  األولـى:الماّدة 
 طبقا لمجدوؿ أدناه."آداب ولغات أجنبية"
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 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ تعميمية  اّلمغات األجنبية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا لبريكة جامعيال اـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركزيكّمف المدير الع :2المــادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتــوح بعنــوان  يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  893 رقم قــرار
 برج بوعريريجبجـامعـة  في ميدان آداب و لغات أجنبية" 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99القانوف رقـ بمقتضى  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. عضاء الحكومة،والمتضمف تعييف أ 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2012يونيو سنة  4وافق الم1433رجب عاـ  14 المؤّرخ في 244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .متضّمف إنشاء جامعة برج بوعريريجوال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي وا
تضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف الم 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020نوفمبر  10لميداف "آداب ولغات أجنبية"المؤرخ في وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

بجامعة برج بوعريريج، في ميداف  2021-2020جػامعيػػة يؤىل الماستر المفتوح بعنػػواف الّسنػػة ال الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "آداب ولغات أجنبية"

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ تعميمية الّمغات األجنبية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة برج بوعريريج :2المــادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بعنــوان ةالمفتــوح الميسانسيتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  894 رقم قــرار
 البويرةبجـامعـة  في ميدان "آداب و لغات أجنبية" 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

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

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و المتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17خ في المؤرّ  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .كتوراهوشيادة الد الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2012يونيو سنة  4الموافق 1433رجب عاـ  14المؤّرخ في 244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بويرةالوالمتضّمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -

 .لعالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ ا
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .متيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد مياميا وتشكي
 .2020نوفمبر  10المؤرخ في  لميداف "آداب ولغات أجنبية"وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

"آداب بويرة، في ميداف البجامعة  2021-2020 بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة تؤىل الميسانس المفتوحةالماّدة األولـى: 
 طبقا لمجدوؿ أدناه.ولغات أجنبية"
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ لغة انجميزية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار بويرةاليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المــادة 

 لعممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا
 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  895 رقم قــرار

 غردايةبجـامعـة  في ميدان "آداب ولغات أجنبية" 2021-2020 ةيــالجـامع ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
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 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20سوـ الرئاسي رقـ وبمقتػضى المر  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و المتّمـ

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه الماسترالميسانس وشيادة والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة 

 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عاـ  14في المؤّرخ 248-12وبمقتضى  المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 جامعة غرداية.المتضّمف إنشاء 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميلذي يحدد صبلحيات وز ا

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م

 .2020نوفمبر  10المؤرخ في  ية"عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنب وبناءً  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

"آداب بجامعة غرداية، في ميداف  2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه.ولغات أجنبية"

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ ات األجنبيةتعميمية الّمغ لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار غردايةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2ة المــادّ 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 د الباقي بن زيانأ.د عب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  896 رقم قــرار

 بالمركز الجامعي لعين تموشنت في ميدان "آداب و لغات أجنبية" 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ
 

 زير التعميم العالي والبحث العممي،إن و 
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 ف سنةجوا 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و المتّمـ
 2008يوليو سنة  09الموافق  1429رجب عاـ  06المؤّرخ في 205-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنتو 
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 2008غشت سنة  19موافق ال 1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه الماسثروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75مقتضى القرار رقـ وب -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م

 .2020نوفمبر  10المؤرخ في وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية" -
 

 ُيـقـــــّرر
 

،  عيف تيموشنتلجامعي المركز بال 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  ولـى:الماّدة األ 
 طبقا لمجدوؿ أدناه."آداب ولغات أجنبية"في ميداف 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ التعميمية والمغات التطبيقية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية

عيف تيموشنت، كّل فيما يخّصو لجامعي المركز الدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير يكّمف الم :2ة المــادّ 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوان ةالمفتــوح الميسانسيتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  897 رقم قــرار
 المركز الجامعي لمغنيةب في ميدان "آداب و لغات أجنبية" 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

 لعممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ا
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عضاء الحكومة، المعّدؿ و المتّمـوالمتضمف تعييف أ 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستر والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434يع األّوؿ عاـ رب 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العال
المتضّمف و  2016 أفريل 11الموافق  1437رجب عاـ 03المؤرخ في 125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ركز جامعي بمغنية )والية تممساف(.مإّنشاء 
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المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26ؤّرخ في الم 75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م

 .2020نوفمبر  10المؤرخ في وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية" -
 

 ُيـقـــــّرر
 

بالمركز الجامعي لمغنية، في  2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػ فتوحةالميسانس المىل تؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه."آداب ولغات أجنبية"ميداف 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ لغة انجميزية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا مركز الجامعي لمغنيةاليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  : 2المــادة
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  898 رقم قــرار
 بجامعة خميس مميانة في ميدان آداب و لغات أجنبية" 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419عاـ ذي الحجة  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و المتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14مؤّرخ في ال 247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .معة خميس مميانةجاالمتضّمف إنشاء و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
ميداف المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لم 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020نوفمبر  10المؤرخ في  وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية" -

 

 

 ُيـقـــــّرر
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في ميداف   بجامعة خميس مميانة، 2021-2020يؤىل الماستر المفتوح بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة  الماّدة األولـى:
 "آداب ولغات أجنبية"طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ لغة واتصاؿ لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا جامعة خميس مميانةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2ة المــادّ 
 ة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشر 

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مفتــوح بعنــوانال يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  899 رقم قــرار
 المركز الجامعي لتمنراستب في ميدان "آداب ولغات أجنبية" 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعمي
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2005 سنة غشت 16الموافق  1426رجب عاـ  11مؤّرخ في ال 301-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المركز الجامعي لتمنراستتضّمف إنشاء الم
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  10المؤرخ في  "آداب ولغات أجنبية"مجنة البيداغوجية الوطنية لميداف عمى محضر ال وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

بالمركز الجامعي لتمنراست، في  2021-2020 يؤىل الماستر المفتوح بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. أجنبية" "آداب ولغاتميداف 

 

 طبيعة تخصص شعبةال الميدان
 أ تعميمية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية
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، كّل فيما يخّصو بتطبيق المركز الجامعي لتمنراستيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2المــادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  900 رقم قــرار
 بالمركز الجامعي لتمنراست "حقوق وعموم سياسية"في ميدان  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و المتّمـ
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11مؤّرخ في ال 301-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  - -

 .المتضّمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت - -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الي والبحث العمميدد صبلحيات وزير التعميـ العالذي يح
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020نوفمبر  03لمؤرخ في وبناًء عمى محضر الّمجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ا -

 

 ُيـقـــــّرر
 

، في تمنراستلجامعي ال بالمركز 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ : الماّدة األولـى
 ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ جية و عبلقات دوليةاستراتي عمـو سياسية حقوؽ وعموـ سياسية

 

تمنراست، كّل فيما يخّصو بتطبيق لجامعي ال يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز :2المــادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 لبحث العمميوزير التعميم العالي وا

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021-2020 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ ماسترتأىيل يتضّمن  ،2020نوفمبر  26مؤرخ في  901 رقم قــرار
 بجامعة الطارف في ميدان "حقوق وعموم سياسية"

 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و المتّمـو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14في  المؤّرخ 242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة الطارؼ والمتضّمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26ؤّرخ في الم 75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
 .2020نوفمبر  03اسية" المؤرخ في وبناًء عمى محضر الّمجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سي -

 ُيـقـــــّرر
 

في ميداف "حقوؽ  بجامعة الطارؼ، 2021-2020 ةالجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػمفتوح ال الماسترىل يؤ  الماّدة األولـى:
 وعمـو سياسية" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ قانوف عاـ معمق حقوؽ  حقوؽ وعموـ سياسية

فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  ، كلّ جامعة الطارؼيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوانالمفتوح  الماسترتأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26ؤرخ في م 902 رقم قــرار

 بجامعة قالمة في ميدان "حقوق وعموم سياسية" 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
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 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و المتّمـ

 سنة سبتمبر 18الموافق  1422عاـ  لثانيةجمادى ا 30المؤّرخ في  273-01رقـ المرسوـ التنفيذي وبمقتضى  -
 .المعّدؿ والمتّمـ ،قالمةجامعة والمتضمف إنشاء  2001

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .راهوشيادة الدكتو  الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاد موالمحد

 .2020نوفمبر  03اسية" المؤرخ في وبناًء عمى محضر الّمجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سي -
 

 ُيـقـــــّرر
 

بجامعة قالمة في ميداف "حقوؽ  2021 – 2020 ةالجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػ المفتوح الماسترىل يؤ  الماّدة األولػى:
 وعمـو سياسية" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ـ عماؿ السياحيةدارة األا حقوؽ  حقوؽ وعمـو سياسية

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي جامعةقالمةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير : 2المــادة 
 عالي والبحث العممي.سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعنــوانالمفتوح  الماسترتأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  903 رقم قــرار
 2سطيفبجـامعـة  في ميدان "حقوق و عموم سياسية"، 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20ضى المرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتػ -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماسترشيادة الميسانس وشيادة والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى 
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، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤّرخ في  404-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2المتضّمف إنشاء جامعة سطيف

 2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م

 .2020نوفمبر  03اسية" المؤرخ في عمـو سيوبناًء عمى محضر الّمجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ و  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف "حقوؽ 2سطيفبجػامعػة  2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 وعمـو سياسية " طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 حقوؽ  حقوؽ وعمـو سياسية
 أ ةإدارة عام

 ـ الجماعات المحمية دارة وتسييرإ
 ـ لكترونية والخدمات الرقميةدارة اإلاإل

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 2سطيف يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيلجزائر حرر با
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مفتــوح بعنــوانماستر يتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  904 رقم قــرار
 سعيدةبجـامعـة ميدان "حقوق و عموم سياسية" في  2021- 2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و المتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه استرالموالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
والمتضّمف   2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ  7مؤّرخ في  10-09المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .إنشاء جامعة سعيدة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .تعميـ العالي والبحث العمميير الالذي يحدد صبلحيات وز 
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المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م

 .2020 نوفمبر 03ية" المؤرخ في وبناًء عمى محضر الّمجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياس -
 

 ُيـقـــــّرر
 

حقوؽ "عيدة،  في ميداف سبجامعة  2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "وعمـو سياسية

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ الّدولة والمؤسسات حقوؽ  حقوؽ وعمـو سياسية

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار عيدةسجامعة ير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير يكّمف المد :2 المــادة
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوانالماستر المفتوح تأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  905 رقم قــرار
 في ميدان "حقوق وعموم سياسية" بجامعة غميزان، 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
المتضّمف  2008يوليو سنة9الموافق  1429رجب عاـ  06مؤّرخ في  206-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بغميزاف.إنشاء مركز جامعي 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .س وشيادة الدكتوراهس وشيادة الميسانوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسان
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
نوفمبر سنة  22موافق ال 1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف إنشاء جامعة غميزاف. 2020
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020نوفمبر  03المؤرخ في  ياسية"وبناًء عمى محضر الّمجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ س -

 

 ُيـقـــــّرر
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بجامعػة غميػزاف، فػي ميػداف "حقػوؽ  2021-2020 يؤىػل الماسػتر المفتػوح بعنػػػواف الّسنػػػة الجػامعيػػػة الماّدة األولــى:
 وعمـو سياسية" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ ارد البشريةتسيير المو  عمـو سياسية حقوؽ وعموـ سياسية

، كػّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا القػرار جامعػة غميػزافيكّمػف المػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير  :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 الباقي بن زيان أ.د عبد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعنــوانالمفتوح  الماسترتأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  906 رقم قــرار
 ي لتيبازةجـامعـبالمركز ال في ميدان "حقوق وعموم سياسية"، 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 متضّمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة.وال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75 وبمقتضى القرار رقـ -

 .والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
 .2020نوفمبر  03اسية" المؤرخ في حقوؽ وعموـ سيوبناًء عمى محضر الّمجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " -

 

 ُيـقـــــّرر
بػالمركز الجػامعي لتيبػازة ،فػي ميػداف  2021-2020المفتوح بعنػػواف الّسنػػػة الجػامعيػػػة  استريؤىل الم الماّدة األولـى:

 "حقوؽ وعموـ سياسية" طبقا لمجدوؿ أدناه.
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ قانوف جنائي وعموـ جنائية حقوؽ  حقوؽ وعموـ سياسية
، كّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا لتيبازةجامعي المركز اللييف ومدير يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العا :2المــادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 

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

ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ــ
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 بعنــوانالمفتوح  الماسترتأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  907 رقم قــرار
 ي لميمةجـامعـبالمركز ال في ميدان "حقوق وعموم سياسية" ،2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18ي المؤّرخ ف 05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008يوليو سنة  09الموافق  1429رجب عاـ  06المؤرخ في  204-08مرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى ال -

 المتضّمف إنشاء مركز جامعي بميمة،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستر والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
الوطنية لمميداف المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020نوفمبر  03اسية" المؤرخ في وبناًء عمى محضر الّمجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سي -

 

 ُيـقـــــّرر
 
 

لميمػة، فػي ميػداف جػامعي ال مركزبػال 2021-2020ة الجػامعيػػػ ةبعنػػػواف الّسنػػػالمفتػوح  الماسػترىػل يؤ  الماّدة األولـى:
 "حقوؽ وعموـ سياسية" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ ـاقانوف ع حقوؽ  حقوؽ وعموـ سياسية

، كػّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا لميمػةجػامعي المركػز اليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2المــادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر 

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوانر المفتوح الماستتأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  908 رقم قــرار
 بجامعة جيجل ، في ميدان "حقوق وعموم سياسية"2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، 
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 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ

سنة  يوليو 22الموافق  1424عاـ  جمادى األولى 22المؤّرخ في  258-03رقـ المرسوـ التنفيذي وبمقتضى  -
 .المعّدؿ والمتّمـ ،جيجلجامعة لمتضمف إنشاء وا 2003

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م

 .2020نوفمبر  03اسية" المؤرخ في محضر الّمجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سي وبناًء عمى -
 

 ُيـقـــــّرر
 

فػي ميػداف "حقػوؽ  بجامعػة جيجػل، 2021-2020 ةالجػامعيػػػ ةبعنػػػواف الّسنػػػ المفتػوح الماسػترىػل يؤ  المـاّدة األولــى:
 وعمـو سياسية" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 حقوؽ  حقوؽ وعمـو سياسية
 ـ القانوف البحري والمينائي

 ـ القانوف الميف القانونية والقضائية
، كػػّل فيمػا يخّصػػو بتطبيػػق ىػػذا القػػرار جامعػػة جيجػػليكّمػػف المػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف العػالييف ومػػدير  :2المــــادة 

 لبحث العممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وا
 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوان المفتوحة الميسانستأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  909 رقم قــرار

 1الجزائر بجـامعـة، في ميدان "عموم المادة" 2021-2020ة معيــالجـا ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتعمق  1984ت سنة غش 18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  209-84رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 .ؿ، المعدّ 1بتنظيـ وتسيير جامعة الجزائر
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -
 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا

 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير 

حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام

 .2020نوفمبر  09مادة" المؤرخ في "عمـو ال وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 

 ُيـقـــــّرر
 

،في ميداف "عمـو 1الجزائرجامعة ب 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػ المفتوحة الميسانسىل تؤ  الماّدة األولـى:
 المادة" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ فيزياء طاقوية فيزياء عمـو المادة

، كّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا القػرار 1الجزائريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2 المــادة
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعنــوان مفتوح ماسترتأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  910 رقم قــرار
 بجايةبجـامعـة في ميدان "عموم الماّدة" ، 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99قـ بمقتضى القانوف ر  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتّمـوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّوؿ عاـ  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى  المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إّنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترالدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا والمتضّمف نظاـ
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012رس ما 26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020ر نوفمب 09لميداف "عموـ الماّدة" المؤرخ في وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية  -
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 ُيـقـــــّرر
 

جامعػػة ، فػػي ميػػداف "عمػػوـ المػػاّدة" ب2021-2020 ػة الجػامعيػػػػةيؤىػػل الماسػػتر المفتػػوح بعنػػػػواف الّسنػػػ المــاّدة األولـــى:
 بجاية،  طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ فيزياء الفمكية فيزياء عموـ  الماّدة

ار ، كػػّل فيمػػا يخّصػػو بتطبيػػق ىػػذا القػػر بجايػػةيكّمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف العػػالييف ومػػدير جامعػػة  :2المــــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوان المفتوح الماسترتأىيل ن يتضمّ ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  911 رقم قــرار

 1جامعة البميدةب في ميدان "عموم المادة" ،2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـتعالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ 1989
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020نوفمبر  09المؤرخ في  "عمـو المادة" لميدافوبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

،فػي ميػداف "عمػـو 1بجامعػة البميػدة-2021-2020 بعنػػػواف الّسنػػػة الجػامعيػػػة المفتػوح يؤىػل الماسػتر المـاّدة األولــى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. المادة"

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف
 أ كيمياء عضوية كيمياء المادة عمـو
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، كػّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا القػرار 1جامعػة البميػدةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكػويف العػالييف ومػدير  :2 المــادة
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 تعميم العالي والبحث العمميوزير ال

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوانالمفتوح  الماسترتأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  912 رقم قــرار

 مةجامعة المسيب المادة" في ميدان "عموم، 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23ق المواف 1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
سبتمبر سنة  18الموافق و  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤّرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـالمتضّمف إنشاء و  2001
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17ؤّرخ في الم 265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ميـ العالي والبحث العمميير التعالذي يحدد صبلحيات وز 
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  09المؤرخ في  "عمـو المادة" وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 

 ـــــّررُيـق
 

، فػي ميػداف "عمػـو جامعػة المسػيمةب-2021-2020ة الجػامعيػػػ ةبعنػػػواف الّسنػػػ الماسػتر المفتػوحىػل يؤ  الماّدة األولـى:
 المادة" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ـ المواد والمواد المركبة لمصناعة  تثميف فيزياء عمـو المادة

 

مدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير جامعػة المسػيمة، كػّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا القػرار يكّمف ال :2 ةالمــادّ 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   381

 

 

 بعنــوان المفتوحة الميسانستأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  913 رقم قــرار
 في ميدان "عموم المادة" بالمركز الجامعي تمنراست، 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999  أبريل سنة 4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99رقـ  بمقتضى القانوف   -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ؿ والمتّمـوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
 2005 سنة غشت 16الموافق  1426رجب عاـ  11مؤّرخ في ال  301-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المركز الجامعي لتمنراستلمتضّمف إنشاء ا
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة اوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمح
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
حدد يّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و المتض 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  09لمادة" المؤرخ في "عمـو ا وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 ُيـقـــــّرر
 

بػالمركز الجػامعي تمنراسػت، فػي  2021-2020 ةالجػامعيػػػ ةبعنػػػواف الّسنػػػ المفتوحػة الميسػانسىػل تؤ  الماّدة األولــى:
 ميداف "عمـو المادة" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ فيزياء أساسية فيزياء عمـو المادة

، كػّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق المركػز الجػامعي تمنراسػتيكّمف المدير العاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير  :2 المــادة
 لقرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا ا

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مفتــوح بعنــوانال الماسترتأىيل ضّمن يت، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  914رقم  قــرار

 1جامعة وىرانبفي ميــــدان "فـــــــنون" ، 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .لمتعميـ العالي،المعّدؿ والمتّمـيي القانوف التوجي
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 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ

المتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  211-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المتّمـبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعّدؿ و 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه ماسترالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الو 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميحدد صبلحيات وز ذي يال

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى  القرار رقـ  -
 .اياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىوالمحدد م

 .2020جواف  14"فنوف"، المؤرخ في  المجنة البيداغوجية الوطنية لميدافوبمقتضى محضر  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

 فػػي ميػداف "فنػػوف"، 1وىػراف  بجامعػػة 2021-2020المفتػػوح بعنػواف الّسػػنة الجامعيػة يؤىػػل الماسػتر  المـادة األولــى:
 طبقا لمجػدوؿ أدناه.
 طبيعة التخصص الشعبة الميدان
 أ فنوف تشكيمية بصرية فنوف  فنوف 

بتطبيػق ىػذا القػرار  ،، كػّل فيمػا يخّصػو1وىرافيكّمػف المػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير جامعػة :2 مادةال
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 .د عبد الباقي بن زيانأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوانالماستر المفتوح تأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  915 رقم قــرار
 1قسنطينةبجـامعـة في ميدان "عموم الطبيعة و الحياة" ، 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

 عميم العالي والبحث العممي،إن وزير الت
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  ذي القعدة 24المؤّرخ في  213-84رقـ المرسوـ التنفيذي وبمقتضى  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،وسيرىا 1قسنطينةجامعة المتعمق بتنظيـ  1984
 2008غشت سنة  19الموافق  1429عاـ  شعباف 17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ث العمميير التعميـ العالي والبحذي يحدد صبلحيات وز ال

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م

 .2020أكتوبر  27لحياة" المؤرخ في "عمـو الطبيعة و ا وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 

 ـّررُيـقــــ
 

، في ميداف "عمـو 1قسنطينةجامعة ب 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 الطبيعة والحياة" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ بيوتكنولوجيا والعبلج الحيوي  بيوتكنولوجيا عمـو الطبيعة والحياة

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1قسنطينةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مفتــوح بعنــوانال الماستريتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  916 رقم قــرار
 البويرةبجـامعـة  في ميدان "عموم الطبيعة و الحياة"، 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .حكومة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف تعييف أعضاء ال
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2012يونيو سنة  4الموافق 1433رجب عاـ  14المؤّرخ في 244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .البويرةوالمتضّمف إنشاء جامعة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
تضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف الم 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020أكتوبر  27المؤرخ في  "عمـو الطبيعة و الحياة" وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
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 ُيـقـــــّرر
 

بجامعػػة البػويرة، فػػي ميػػداف "عمػػـو  2021-2020ة الجػامعيػػػػ ةػبعنػػػػواف الّسنػػالماسػتر المفتػػوح ىػػل يؤ  المــاّدة األولـــى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. والحياة" الطبيعة

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ عمـ التربة عمـو فبلحية عمـو الطبيعة والحياة

ّصػػو بتطبيػػق ىػػذا القػػرار ، كػػّل فيمػػا يخالبػػويرةيكّمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػويف العػػالييف ومػػدير جامعػػة : 2ة المــــادّ 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوانالميسانس المفتوحة تأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  917 رقم قــرار

 بجايةبجـامعـة  في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمتضّمف وا 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ّوؿ عاـ ربيع األ 13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى  المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إّنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .هوشيادة الدكتورا  لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .اميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىايوالمحدد م
 .2020أكتوبر  27المؤرخ في  "عمـو الطبيعة والحياة" وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 

 ُيـقـــــّرر
 

بجايػة، فػي ميػداف "عمػـو جامعػة ب 2021-2020 ةالجػامعيػػػ ةبعنػػػواف الّسنػػػالميسػانس المفتوحػة ىل تؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. والحياة" طبيعةال

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ بيوتكنولوجيا الجرثومية بيوتكنولوجيا عمـو الطبيعة والحياة
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، كػػّل فيمػػا يخّصػػو بتطبيػػق ىػػذا القػػرار بجايػػةيكّمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف العػػالييف ومػػدير جامعػػة  :2المــــادة 
 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذي سينشر في النشرة الرسم

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وانبعنــالماستر المفتوح تأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  918 رقم قــرار
 1باتنةبجـامعـة  في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .والمتّمـتعميـ العالي، المعّدؿ القانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 1989سنة  غشت 1الموافق  1409عاـ  ذي الحجة 29في المؤّرخ  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ 1جامعة باتنة المتضّمف إّنشاء و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األّوؿ عاـ ربي 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020أكتوبر  27لحياة" المؤرخ في "عمـو الطبيعة وا البيداغوجية الوطنية لميداف وبناء عمى محضر المجنة -

 

 ُيـقـــــّرر
 

، فػػي ميػػداف "عمػػـو 1باتنػػةجامعػػة ب 2021-2020ة الجػامعيػػػػ ةبعنػػػػواف الّسنػػػػالماسػػتر المفتػػوح ىػػل يؤ  المــاّدة األولـــى:
 والحياة" طبقا لمجدوؿ أدناه.لطبيعة ا

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 بيئة ومحيط عمـو الطبيعة والحياة
 أ زراعة وببئة

 أ عمـ البيئة النباتي والمحيط
، كػّل فيمػا يخّصػػو بتطبيػق ىػذا القػػرار 1باتنػػةيكّمػف المػػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػػالييف ومػدير جامعػة  :2المـــادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 26 فيرر بالجزائر ح

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بعنــوانالمفتوحة  الميسانستأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  919 رقم قــرار
 1الجزائر بجـامعـةفي ميدان "عموم الطبيعة والحياة"  ،2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20ئاسي رقـ وبمقتػضى المرسوـ الر  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
المتعمق  1984ت سنة غش 18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  209-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .ؿ، المعدّ 1بتنظيـ وتسيير جامعة الجزائر
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020أكتوبر 27ة" المؤرخ في عة و الحيا"عمـو الطبي وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 ُيـقـــــّرر
 

،في ميداف "عمـو 1الجزائرجامعة ب 2021-2020 ةالجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػ الميسانس المفتوحةىل تؤ  الماّدة األولـى:
 والحياة" طبقا لمجدوؿ أدناه.الطبيعة 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ بيوتكنولوجيا وصحة جيابيوتكنولو  عمـو الطبيعة والحياة

، كّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا القػرار 1الجزائريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2 المــادة
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 عمميوزير التعميم العالي والبحث ال
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  920 رقم قــرار

 ن تموشنتبالمركز الجامعي لعي في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
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 2008يوليو سنة  09الموافق  1429رجب عاـ  06المؤّرخ في 205-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضّمف إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنتو 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429ف عاـ شعبا 17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .حث العمميير التعميـ العالي والبالذي يحدد صبلحيات وز 

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م

 .2020أكتوبر  27المؤرخ في  "عمـو الطبيعة والحياة" وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 

 ـّررُيـقــــ
 

،  عػػيف تيموشػػنتلجػامعي المركز بػػال 2021-2020ة الجػامعيػػػػ ةبعنػػػػواف الّسنػػػالماسػػتر المفتػوح ىػػل يؤ  المـاّدة األولـــى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "عمـو الطبيعة والحياة"في ميداف 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ لغذاء ومراقبة الّنوعيةا عمـو الغذاء عمـو الطبيعة والحياة

عػػيف تيموشػػنت، كػػّل فيمػػا يخّصػػو لجػػامعي المركػػز اليكّمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف العػػالييف ومػػدير : 2ــــادة الم
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 باقي بن زيانأ.د عبد ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتــوح بعنــوانالماستر يتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  921 رقم قــرار

 في ميدان "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة أدرار، 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ
 

 والبحث العممي، إن وزير التعميم العالي
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضم
 سبتمبر سنة 18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ 30المؤّرخ في  269-01 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

  .المتضّمف إنشاء جامعة أدرار، المعّدؿو  2001
 2008شت سنة غ 19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
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المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75ار رقـ وبمقتضى القر  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م

 .2020أكتوبر  27المؤرخ في  "عمـو الطبيعة والحياة" وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 

 ُيـقـــــّرر
 

أدرار، فػػي ميػػداف "عمػػـو  ةبجامعػػ 2021-2020ة الجػامعيػػػػ ةبعنػػػػواف الّسنػػػػالماسػػتر المفتػػوح ىػػل يؤ  المــاّدة األولـــى:
 الطبيعة والحياة" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ بيوكيمياء تطبيقية عمـو بيولوجية عمـو الطبيعة والحياة

 

ـــادة  ، كػػّل فيمػػا يخّصػػو بتطبيػػق ىػػذا القػػرار جامعػػة أدرارف العػػالييف ومػػدير يكّمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػوي :2المـ
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوانالماستر المفتوح تأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  922 رقم قــرار
 مستغانمبجـامعـة  في ميدان "عموم الطبيعة والحياة" ،2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ ذي  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 1998سنة  يوليو 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ 13في المؤّرخ  220-98لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 .المعّدؿ والمتّمـمستغانـ، المتضّمف إّنشاء جامعة و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترة الميسانس وشيادة اوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شياد
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
مجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف المتضّمف إنشاء ال 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020أكتوبر  27لحياة" المؤرخ في "عمـو الطبيعة وا وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 

 ُيـقـــــّرر
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مسػتغانـ، فػي ميػداف "عمػـو جامعػة ب 2021-2020ة الجػامعيػػػ ةبعنػػػواف الّسنػػػالماسػتر المفتػوح ىػل يؤ  الماّدة األولـى:
 والحياة" طبقا لمجدوؿ أدناه.الطبيعة 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ الغذاء ومراقبة النوعية عمـو الغذاء عمـو الطبيعة والحياة
 أ الفبلحية -التييئة المائية عمـو فبلحية

، كػّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا القػرار مسػتغانـالييف ومػدير جامعػة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف الع :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوان المفتوحة الميسانستأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  923 رقم قــرار

 تممسان بجامعة في ميدان "عموم الطبيعة و الحياة"، 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ة عاـ ذي الحج 18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  138-89يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 .المتضّمف إنشاء جامعة تممساف، المعّدؿ والمتّمـو  1989
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترنس وشيادة اوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
يداغوجية الوطنية لمميداف المتضّمف إنشاء المجنة الب 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020أكتوبر  27 المؤرخ في  "عمـو الطبيعة والحياة" وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 

 ُيـقـــــّرر
 

فػي ميػداف "عمػـو  بجامعػة تممسػاف، 2021-2020ةالجػامعيػػػ ةبعنػػواف الّسنػػػ المفتوحة الميسانسىل تؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. والحياة"الطبيعة 

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو بيولوجية عمـو الطبيعة والحياة
 أ ببوكيمياء

 أ عمـ األحياء الدقيقة
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ا يخّصػو بتطبيػق ىػذا القػرار ، كػّل فيمػجامعػة تممسػافيكّمف المدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير  :2 ةالمــادّ 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعنــوانالمفتوحة  الميسانستأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26ي مؤرخ ف 924 رقم قــرار
 ي لتيبازةجـامعـبالمركز ال في ميدان "عموم الطبيعة و الحياة"، 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

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

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17في  المؤّرخ 265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
و  2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .شكيمتيا وتنظيميا وسيرىاا وتوالمحدد ميامي
 .2020أكتوبر  27حياة" المؤرخ في وبناًء عمى محضر الّمجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة وال -

 

 ُيـقـــــّرر
 

لتيبػػازة، فػػي جػػامعي المركز بػػال 2021-2020ة الجػامعيػػػػ ةبعنػػػػواف الّسنػػػػالمفتوحػػة  الميسػػانسىػػل تؤ  المــاّدة األولـــى:
 ف "عمـو الطبيعة والحياة" طبقا لمجدوؿ أدناه.ميدا

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو الطبيعة
 والحياة

 أ عمـو األحياء الدقيقة عمـو بيولوجيا
 أ حماية النباتات عمـو فبلحية

 أ عمـو األحياء وعمـ البيئة لمبيئات المائية عمـو األحياء المائية البحرية والقارية
، كّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا لتيبازةجامعي المركز اليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2المــادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 

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

ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ  ــــ
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 بعنــوانالماستر المفتوح تأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  925 رقم قــرار
 ي لغميزانجـامعـفي ميدان "عموم الطبيعة والحياة" بالمركز ال، 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.يف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و والمتضمف تعي
المتضّمف  2008يوليو سنة9الموافق  1429رجب عاـ  06مؤّرخ في  206-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بغميزافإنشاء مركز جامعي 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستراـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة اوالمتضّمف نظ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020أكتوبر  27لحياة" المؤرخ في "عمـو الطبيعة و ا وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 

 ُيـقـــــّرر
 

لغميزاف، فػي ميػداف جامعي بالمركز ال 2021-2020ة الجػامعيػػ ةنػػواف الّسنػػبعالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 "عمـو الطبيعة والحياة" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ التغذية ءبيوكيميا عمـو الغذاء عمـو الطبيعة والحياة

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا لغميزافجامعي المركز الر يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدي :2المــادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  926 رقم قــرار
 في ميدان "عموم الطبيعة والحياة" بالمركز الجامعي لمنعامة، 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18في المؤّرخ  05-99بمقتضى القانوف رقـ   -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -
 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا

 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30مؤّرخ فيال205-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .متضّمف إنشاء مركز جامعي بالنعامةال

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

اغوجية الوطنية لمميداف المتضّمف إنشاء المجنة البيد 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .سيرىاوالمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا و 

 .2020أكتوبر  27لحياة" المؤرخ في "عمـو الطبيعة وا وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 

 ُيـقـــــّرر
لمنعامة، فػي ميػداف جامعي المركز الب 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "عمـو الطبيعة والحياة"

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ التنوع البيئي وفيزيولوجيا النبات عمـو بيولوجية عمـو الطبيعة والحياة

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا عامةلمنجامعي المركز اليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2 ةالمــادّ 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  927 قمر  قــرار
 في ميدان "عموم الطبيعة والحياة" بجامعة خميس مميانة، 2021-2020ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4وافق الم 1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14مؤّرخ في ال247-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ةجامعة خميس مميانالمتضّمف إنشاء و 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاموالمحدد 

 .2020أكتوبر  27لحياة" المؤرخ في "عمـو الطبيعة وا عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناء -
 

 ُيـقـــــّرر
 

بجامعػػة خمػػيس مميانػػة، فػػي ميػػداف  2021-2020ة الجػامعيػػػػ ةبعنػػػػواف الّسنػػػػالماسػػتر المفتػػوح ىػػل يؤ  المــاّدة األولـــى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "مـو الطبيعة والحياةع"

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ بيوتكنولوجيا الميكروبات بيوتكنولوجيا عمـو الطبيعة والحياة

، كػّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا جامعػة خمػيس مميانػةيكّمف المػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير : 2المــادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. القرار الذي سينشر في

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوانالمفتوح الماستر تأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  928 رقم قــرار
 تيزي وزوبجـامعـة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"  ،2021-2020ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .عالي، المعّدؿ والمتّمـتعميـ الالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 1989غشت  01الموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  139-89بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ - -

 .امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـف إنشاء جالمتضمّ 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراهلماستر والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020أكتوبر  27"عمـو الطبيعة والحياة" المؤرخ في  مجنة البيداغوجية الوطنية لميدافوبناء عمى محضر ال -
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 ُيـقـــــّرر
 

، فػي ميػداف "عمػـو جامعة تيػزي وزوب 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 والحياة" طبقا لمجدوؿ أدناه.الطبيعة 

 

 طبيعة تخصص ةالشعب الميدان
 أ النبات االتنوع البيئي وفيزيولوجي عمـو بيولوجية عمـو الطبيعة والحياة

 

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزي وزو، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىػذا القػرار  :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ حالماستر المفتو تأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  929 رقم قــرار

 2بميدةالبجـامعـة  ، في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"2020-2021
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20ػضى المرسوـ الرئاسي رقـ وبمقت -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماسترشيادة الميسانس وشيادة  والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
أبريل سنة  15الموافق  1434ثانية عاـ جمادى ال 4المؤّرخ في  162 -13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2المتضّمف إنشاء جامعة البميدة 2013
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 23المؤرخ في  "تجارية عموـ اقتصادية والتسيير وعموـداف "عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لمي وبناءً  -

 .2020نوفمبر 
 ُيـقـــــّرر

 

 

عمػـو "، فػي ميػداف 2بجػامعػػة البميػدة 2021-2020ة الجػامعيػػػ ةبعنػػػواف الّسنػػػالماسػتر المفتػوح ىػل يؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه."تجارية اقتصادية والتسيير وعموـ
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 طبيعة تخصص عبةالش الميدان
عمـو اقتصادية والتسيير 

 تجارية وعمـو
 ـ مالية والبنؾ اإلسبلمي عمـو مالية ومحاسبة
 ـ االقتصاد الّرقمي عمـو االقتصاد

، كػػّل فيمػا يخّصػو بتطبيػػق ىػذا القػػرار 2يكّمػػف المػدير العػاـ لمتعمػػيـ والتكػويف العػالييف ومػػدير جامعةالبميػدة :2 المـــادة
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذي سينشر في 

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالجـامعيــ ةالمفتــوح بعنــوان الّسنــ الماستريتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  930 رقم قــرار

 في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" بالمركز الجامعي لمبيض، 2020-2021
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .نوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقا
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 2008غشت سنة  19ق المواف 1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 وشيادة الدكتوراه، الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2010سنة  سبتمبر 9الموافق  1431رمضاف عاـ  30مؤّرخ في ال204-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بالبيضالمتضّمف إنشاء مركز جامعي 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 23المؤرخ في  "عموـ اقتصادية والتسيير وعمومتجاريةعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " وبناءُ  -

 .2020نوفمبر 
 ُيـقـــــّرر

 

لمبػيض، فػي ميػداف جػامعي البالمركز  2021-2020ة الجػامعيػػػ ةبعنػػػواف الّسنػػػالماسػتر المفتػوح ىػل يؤ  الماّدة األولـى:
 يير وعمومتجارية" طبقا لمجدوؿ أدناه."عمـو اقتصادية والتس

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ تسويق الخدمات عموـ تجارية عمـو اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا لمبيضجامعي ال يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز :2 المــادة
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. القرار الذي سينشر

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
ـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ
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 ةالّسنــ بعنــوان حتر المفتو الماستأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  931 رقم قــرار
 غردايةبجـامعـة  في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" ، 2021-2020ة الجـامعيــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ   -

 .التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف 
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433عاـ  رجب 14المؤّرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .غردايةالمتضّمف إنشاء جامعة 
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18في  المؤّرخ 77-13التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.والمحدد م
 23المؤرخ في  حضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية"وبناء عمى م -

 .2020نوفمبر 
 ُيـقـــــّرر

 

بجامعػػة غردايػػة، فػػي ميػػداف "عمػػـو  2021-2020: يؤىػػل الماسػػتر المفتػػوح بعنػػػػواف الّسنػػػػة الجػامعيػػػػة المــاّدة األولـــى
 طبقا لمجدوؿ أدناه.اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية" 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ مالية وتجارة دولية عموـ تجارية عمـو اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

يكّمف المػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير جامعػة وعمػوـ تجاريػة، كػّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا : 2المــاّدة 
 رسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة ال

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةـوح بعنــوان الّسنــالمفتـ يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  932 رقم قــرار
 المسيمةبجـامعـة  في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"، 2021-2020ة الجـامعيــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـلم القانوف التوجييي
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 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 

سبتمبر سنة  18الموافق و  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤّرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـالمتضّمف إنشاء و  2001

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ميا وسيرىاياميا وتشكيمتيا وتنظيم

 23المؤرخ في  "عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجاريةوبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " -
 .2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

عمػـو "بجامعػة المسػيمة،  فػي ميػداف  2021-2020ة الجػامعيػػػ ةبعنػػػواف الّسنػػػالماسػتر المفتػوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "ة والتسيير وعموـ تجاريةاقتصادي
 طبيعة تخصص الشعبة الميداف

عمـو اقتصادية والتسيير 
 وعمـو تجارية

 ـ سبلميةة اإلفر يوالص التمويل عمـو مالية ومحاسبة 

 ـ المالي لممؤسساتالتسيير  عمـو التسيير
 ـ إدارة الموارد البشرية في المؤسسات

 ـ وسياحيفندقي  تسويق عمـو تجارية
 ـ صناعي تسوبق

 

، كػّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا القػرار المسػيمةيكّمف المدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير جامعػة  :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 البحث العمميوزير التعميم العالي و 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةبعنــوان الّسنــ حالماستر المفتو تأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  933 رقم قــرار
 الجمفةـامعـة بج في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" ،2021-2020ة الجـامعيــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 

والمتضّمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤّرخ في  09-09المرسوـ التنفيذي رقـ  بمقتضى -
 .والمتّمـإنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ 

 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .العالي والبحث العمميير التعميـ الذي يحدد صبلحيات وز 

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م

 23 المؤرخ في "تجارية عموـ اقتصادية والتسيير وعموـوبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " -
 .2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

فػػي ميػػداف "عمػػـو  بجامعػػة الجمفػػة، 2021-2020بؤىػػل الماسػػتر المفتػػوح بعنػػػػواف الّسنػػػػة الجػامعيػػػػة  المــاّدة األولـــى:
 تجارية"طبقا لمجدوؿ أدناه. اقتصادية والتسيير وعموـ

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ مالية و بنوؾ مالية ومحاسبة عموـ تجارية عمـو اقتصادية والتسيير وعموـ

 

يكّمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف العػػالييف ومػػدير جامعػػة الجمفػػة، كػػّل فيمػػا يخّصػػو بتطبيػػق ىػػذا القػػرار  :2ة المــــادّ 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 بحث العمميوزير التعميم العالي وال

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ ةالمفتــوح الميسانسيتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  934 رقم قــرار

 بالوركز الجاهعي للٌعاهت "، في هيذاى "علىم اقخصاديت والخسيير وعلىم حجاريت2020-2021
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441وؿ ذي القعدة المؤرخ في أ 163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .توراهوشيادة الدك الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30مؤّرخ فيال205-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يـ العالي والبحث العمميير التعمالذي يحدد صبلحيات وز 

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م

 23خ في المؤر  "عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجاريةعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " وبناءً  -
 .2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

لمنعامػػة، فػػي جػػامعي ال بػػالمركز 2021-2020ة الجػامعيػػػػ ةبعنػػػػواف الّسنػػػػ الميسػػانس المفتوحػػةىػػل تؤ  المــاّدة األولـــى:
 ميداف "عمـو اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ اقتصاد نقدي وبنكي اقتصادية عمـو تجارية وعموـعمـو اقتصادية والتسيير 

 

، كػّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا لمنعامػةجػامعي اليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومػدير المركز  : 2المــادة
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةبعنــوان الّسنــ ةالمفتــوح الميسانسيتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  935 رقم قــرار
 بالمركز الجامعي لتمنراست دية والتسيير وعموم تجارية"في ميدان "عموم اقتصا، 2021-2020 ةالجـامعيــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20سي رقـ وبمقتػضى المرسوـ الرئا -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11مؤّرخ في ال 301-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صبلحيات وز الذي 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
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 23المؤرخ في  "ير وعموـ تجاريةعموـ اقتصادية والتسيوبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " -
 .2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

الجػامعي لتمنراسػت،  فػي  بػالمركز 2021-2020بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة  تؤىل الميسانس المفتوحة الماّدة األولـى:
 ميداف "عمـو اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ محاسبة ومالية عمـو مالية ومحاسبة عمـو اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

تمنراسػت، كػّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق لجػامعي ال يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومػدير المركػز :2المــادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 26 فير بالجزائر حر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــ المفتوح الماسترتأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  936 رقم قــرار
 تيزي وزوبجـامعـة  في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" ،2021-2020ة الجـامعيــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20المرسوـ الرئاسي رقـ  وبمقتػضى -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ امعة تيزي وزو، المعّدؿوالمتضّمف إنشاء ج
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30وافق الم 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 23المؤرخ في  "عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجاريةميداف "عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية ل وبناءً  -

 .2020نوفمبر 
 ُيـقـــــّرر

 

، بجامعػة تيػزي وزو، فػي ميػداف "عمػوـ 2021-2020يؤىل الماستر المفتوح بعنواف الّسنة الجامعيػة  :الماّدة األولـى
 تجارية" طبقا لمجدوؿ أدناه". اقتصادية والتسيير وعموـ
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 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

عمـو اقتصادية والتسيير 
 تجارية وعمـو

 عمـو مالية ومحاسبة

 أ مالية وتأمينات
 أ تدقيق ومراقبة التسيير

 أ مالية البنوؾ
 أ مالية المؤسسة

 

لقػرار يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزي وزو، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىػذا ا :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــليسانس مفتوحة تأىيل ضّمن يت، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  937 رقم قــرار

 1باتنةبجـامعـة  في ميدان "ىندسة معمارية، عمران ومين المدينة"، 2021- 2020ةالجـامعيــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ف والمتضمّ  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 1989سنة  غشت 1الموافق  1409عاـ  ذي الحجة 29في المؤّرخ  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ1 المتضّمف إّنشاء جامعة باتنةو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ة الدكتوراهوشياد لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .تيا وتنظيميا وسيرىاياميا وتشكيموالمحدد م
المؤرخ في  "ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة" عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -

 .2020نوفمبر 14
 ُيـقـــــّرر

 

 ىندسةفي ميداف " ،1باتنةجامعة ب 2021-2020 ةالجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالميسانس المفتوحة ىل تؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. معمارية، عمراف وميف المدينة"
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 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ىندسة معمارية، عمراف

 وميف المدينة
 ـ قيادة عممياتية لممشاريع ميف المدينة

 أ ىندسة حضرية تسيير التقنيات الحضرية
، كػّل فيمػا يخّصػػو بتطبيػق ىػذا القػػرار 1باتنػػةة يكّمػف المػػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػػالييف ومػدير جامعػ :2المـــادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــالميسانس المفتوحة تأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  938 رقم ارقــر 

 بشار بجـامعـة في ميدان "ىندسة معمارية، عمران ومين المدينة"، 2021-2020 ةالجـامعيــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419 ذي الحجة عاـ 18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
والمتضّمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر  7المؤّرخ في  07-09بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إّنشاء جامعة بشار
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التع
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .اميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىايوالمحدد م
ؤرخ في الم "ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة"وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 .2020نوفمبر 14
 ُيـقـــــّرر

"ىندسػة بشػار، فػي ميػداف جامعػة ب 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالميسانس المفتوحة ىل تؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. معمارية، عمراف وميف المدينة"
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ التعمير التعمير ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة
، كػػّل فيمػػا يخّصػػو بتطبيػػق ىػػذا القػػرار بشػػاريكّمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف العػػالييف ومػػدير جامعػػة  :2 المــــادة

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. الذي سينشر في
 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 

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

ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ  ــــ
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 ةبعنــوان الّسنــالمفتوحة  الميسانستأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  939 رقم قــرار
 بسكرة بجـامعـة في ميدان "ىندسة معمارية، عمران ومين المدينة"، 202-2020ة الجـامعيــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجيي
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 1998وليو سنة ي 7الموافق  1419ربيع األّوؿ عاـ  13المؤّرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة بسكرة، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .سيرىاياميا وتشكيمتيا وتنظيميا و والمحدد م
"ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة" المؤرخ في  عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -

 .2020نوفمبر 14
 ُيـقـــــّرر

 

بسكرة، في ميػداف "ىندسػة جامعة ب 2021-2020 تؤىل الميسانس المفتوحة بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة الماّدة األولـى:
 وميف المدينة "طبقا لمجدوؿ أدناه. معمارية، عمراف

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ـ قيادة عممياتية لممشاريع ميف المدينة ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة

 

، كػػّل فيمػػا يخّصػػو بتطبيػػق ىػػذا القػػرار بسػػكرةيكّمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف العػػالييف ومػػدير جامعػػة  :2 المــــادة
 ي النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذي سينشر ف

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــالمفتوح  الماسترتأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  940 رقم قــرار

 الشمفبجـامعـة  في ميدان "ىندسة معمارية، عمران ومين المدينة"، 2021-2020ة الجـامعيــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجيي
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 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 

يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء جامعة الشمف، المعّدؿ والمتّمـ 2001

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وسيرىا ياميا وتشكيمتيا وتنظيمياوالمحدد م

راف وميف المدينة" المؤرخ في عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "ىندسة معمارية، عم وبناءً  -
 .2020نوفمبر 14

 ُيـقـــــّرر
فػي ميػداف "ىندسػة  بجامعػة الشػمف، 2021-0202المفتػوح بعنػػػواف الّسنػػػة الجػامعيػػػة  يؤىػل الماسػتر الماّدة األولـى:

 طبقا لمجدوؿ أدناه. وميف المدينة"معمارية، عمراف 
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 ىندسة معمارية، عمراف
 وميف المدينة

 تسيير التقنيات الحضرية
 أ تسيير المدف
 أ ىندسة حضرية

ر يكّمػف المػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير جامعػة الشػمف، كػّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا القػرا :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــالميسانس المفتوحة تأىيل  يتضّمن، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  941 رقم قــرار

 قالمةبجـامعـة  في ميدان "ىندسة معمارية، عمران ومين المدينة"، 2021-2020ة الجـامعيــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 والمتضّمف 1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 سنة سبتمبر 18الموافق  1422ـ عا جمادى الثانية 30المؤّرخ في  273-01رقـ المرسوـ التنفيذي وبمقتضى  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،قالمةجامعة والمتضمف إنشاء  2001
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012 مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا يامياوالمحدد م

لمدينة" المؤرخ في "ىندسة معمارية، عمراف و ميف ا عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -
 .2020نوفمبر 14

 ُيـقـــــّرر
 

 " ىندسػة بجامعة قالمة، في ميداف 2021-2020 بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة المفتوحة تؤىل الميسانس الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. معمارية، عمراف وميف المدينة"

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ـ قيادة عممياتية  لممشاريع ميف المدينة ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة

 

ـــادة  ىػػذا القػػرار  ، كػػّل فيمػػا يخّصػػو بتطبيػػققالمػػةيكّمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف العػػالييف ومػػدير جامعػػة  :2المـ
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ةالمفتــوح بعنــوان الّسنــالماستر يتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  942 رقم قــرار
 لتيسمسيمت في ميدان "عموم الطبيعة والحياة" بالمركز الجامعي، 2021-2020ة لجـامعيــا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .عميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمت
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 ،2008يوليو سنة  9الموافق  1429عاـ  رجب 06مؤرخ في ال 203 – 08تنفيذي رقـ المرسوـ وبمقتػضى ال -

 .تضمف إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمتوالم
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
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المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .يا وتنظيميا وسيرىاياميا وتشكيمتوالمحدد م

 .2020أكتوبر  27لحياة" المؤرخ في "عمـو الطبيعة وا عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

، فػػي تيسمسػػيمتلمركز جػػامعي بػػال 2021-2020ة الجػامعيػػػػ ةبعنػػػػواف الّسنػػػػالماسػػتر المفتػػوح ىػػل يؤ  المــاّدة األولـــى:
 يعة والحياة" طبقا لمجدوؿ أدناه.ميداف "عمـو الطب

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ مكروبيولوجيا  تطبيقية عمـو بيولوجية عمـو الطبيعة والحياة

تيسمسيمت، كّل فيما يخّصو بتطبيق لجامعي المركز اليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2ة المــادّ 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في 

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةالمفتــوح بعنــوان الّسنــ الماستريتضّمــن تأىيل ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  943 رقم قــرار
 في ميدان "عموم الطبيعة والحياة" بالمركز الجامعي لمبيض، 2021-2020ة الجـامعيــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2010سنة  سبتمبر 9الموافق  1431رمضاف عاـ  30مؤّرخ في ال 204-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالبيض.المتضّمف إنشاء مركز جامعي 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18 المؤّرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020أكتوبر  27لحياة" المؤرخ في "عمـو الطبيعة وا المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناء عمى محضر -

 
 

 ُيـقـــــّرر
 

لمبػيض، فػي ميػداف جامعي ال بالمركز 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 "عمـو الطبيعة والحياة" طبقا لمجدوؿ أدناه.
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 طبيعة تخصص الشعبة دانالمي
 أ بيوكيمياء تطبيقية عمـو بيولوجية عمـو الطبيعة والحياة

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا لمبيضجامعي ال يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز :2 ةالمــادّ 
 .القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةبعنــوان الّسنــ الميسانس المفتوحةتأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  944 رقم قــرار
 معموم والتكنولوجياوىران ل بجامعة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة" ،2021-2020ة الجـامعيــ 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20بمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
المتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في 212-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـبتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ وا
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العالي والبحث العممي الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020ر أكتوب27المؤرخ في  "عمـو الطبيعة والحياة" لمجنة البيداغوجية الوطنية لميدافوبناء عمى محضر ا -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 ،جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجياب 2021-2020 ةالجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالميسانس المفتوحة ىل تؤ  الماّدة األولـى:
 ناه.طبقا لمجدوؿ أد في ميداف "عمـو الطبيعة والحياة"

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ عمـ األحياء الّدقيقة عمـو بيولوجية عمـو الطبيعة والحياة

 

، كػػّل فيمػػا يخّصػػو جامعػػة وىػػراف لمعمػػـو والتكنولوجيػػايكّمػػف المػػدير العػػاـ لمتعمػػيـ والتكػػويف العػػالييف ومػػدير  :2 المــــادة
 يـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعم

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ  ــــ
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 بعنــوانالميسانس المفتوحة تأىيل يتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  945 رقم قــرار
 2باتنةبجـامعـة  في ميدان "عموم وتكنولوجيا" ،2021-2020ة الجـامعيــ ةّسنــال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20بمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترعمى شيادة الميسانس وشيادة ا والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
 2015يوليو سنة 11الموافق  1436عاـ  رمضاف 24المؤّرخ في  180-15بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضّمف إّنشاء جامعة باتنة
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  24لوجيا" المؤرخ في وتكنو  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـوبناء عمى محضر  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

، فػي ميػداف "عمػـو 2بجامعػة باتنػة 2021-2020تؤىل الميسانس المفتوحة بعنػػواف الّسنػػػة الجػامعيػػػة  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. وتكنولوجيا"

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 نظافة وأمف صناعي عمـو و تكنولوجيا

 ـ األمف الداخمي لممؤسسات
 أ نظافة، أمف وصحة في العمل

 أ نوعية، نظافة، أمف وبيئة
 أ الطرائق وىندسة المحيط

 أ التحكـ في األخطار الصناعية
 

، كػّل فيمػا يخّصػػو بتطبيػق ىػذا القػػرار 2باتنػػةيكّمػف المػػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػػالييف ومػدير جامعػة  :2المـــادة 
 لذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ا

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بعنــوانماستر مفتوح ىيل تأيتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  946 رقم قــرار
 2باتنةبجـامعـة  في ميدان "عموم وتكنولوجيا" 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999 أبريل سنة 4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .لعالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ ا
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة اوالم
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة 11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  180-15 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .2والمتضّمف إّنشاء جامعة باتنة
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  24لوجيا" المؤرخ في لميداف "عموـ وتكنو اغوجية الوطنية عمى محضر المجنة البيد وبناء -

 

 ُيـقـــــّرر
 

، فػػػي ميػػػداف "عمػػػـو 2باتنػػػةجامعػػػة ب 2021-2020 يؤىػػػل ماسػػػتر مفتػػػوح بعنػػػػػواف الّسنػػػػػة الجػامعيػػػػػة المـــاّدة األولـــى:
 وتكنولوجيا" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 نظافة وأمف صناعي اعمـو وتكنولوجي

 أ التحكـ في أخطار البيئة
 أ التحكـ في األخطار الصناعية

 أ تسيير النظافة والصحة والسبلمة في العمل
 ـ األمف الداخمي لممؤسسات

 أ تسيير النوعية والنظافة الصناعية
 أ ىندسة كيميائية ىندسة الطرائق عمـو و تكنولوجيا

 

، كػّل فيمػا يخّصػػو بتطبيػق ىػذا القػػرار 2باتنػػةلمػػدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػػالييف ومػدير جامعػة يكّمػف ا :2ة المـــادّ 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بعنــوان ةمفتــوح يتضّمــن تأىيل ماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  947 رقم قــرار
 برج بوعريريجبجـامعـة  في ميدان "عموم وتكنولوجيا" ،2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99وف رقـ بمقتضى القان -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ؿ والمتّمـالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤّرخ في 244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .متضّمف إنشاء جامعة برج بوعريريجوال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف المتضّمف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020نوفمبر  24المؤرخ في  "عموـ و تكنولوجيا" عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
بجامعة  "عمـو  وتكنولوجيا"في ميداف  2021-2020ة ػالجػامعيػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولى:

 ،  طبقا لمجدوؿ أدناه.برج بوعريريج
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 ـ إدارة التغير البيئي في المنطقة المتوسطية عمـو وىندسة البيئة عمـو و تكنولوجيا
 أ ىندسة المواد ىندسة ميكانيكية

 

تعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير جامعػة بػرج بػوعريريج، كػّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا يكّمف المدير العػاـ لم :2المــادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوانالمفتوحة  الميسانس تأىيليتضّمن ، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  948 رقم قــرار

 1قسنطينةبجـامعـة  في ميدان "عموم وتكنولوجيا"، 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
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 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 

المتعمق  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  ذي القعدة 24المؤّرخ في  213-84رقـ المرسوـ وبمقتضى  -
 ؿ والمتّمـ.المعدّ  ،وسيرىا  قسنطينةجامعة بتنظيـ 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه لماسترصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة اوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمح

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

حدد يّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و المتض 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام

 .2020نوفمبر  24"عموـ و تكنولوجيا" المؤرخ في  وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 

 ُيـقـــــّرر
 

ـــى: ، فػػي ميػػداف "عمػػـو وتكنولوجيػػا" 2021-2020ة امعيػػػػالجػ ةبعنػػػػواف الّسنػػػػالميسػػانس المفتوحػػة  ىػػليؤ  المــاّدة األول
 ، طبقا لمجدوؿ أدناه.1قسنطينة جامعةب

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو وتكنولوجيا
 ـ تكنولوجيات التمحيـ ىندسة ميكانيكية

 ـ نقل وتوزيع المحروقات ىندسة النقل
 أ ىندسة صيانة وسائل النقل

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1قسنطينةلعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يكّمف المدير ا :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتــوح بعنــوان يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020نوفمبر  26مؤرخ في  949 قــرار رقم قــرار
 المسيمة بجـامعـة في ميدان "عموم و تكنولوجيا"، 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99نوف رقـ بمقتضى القا -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ّدؿ والمتّمـالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعو 
سبتمبر سنة  18الموافق و  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤّرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـو  2001
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .شيادة الميسانس وشيادة الدكتوراهمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و وال

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26ّرخ في المؤ  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م

 .2020نوفمبر  24المؤرخ في  "عموـ وتكنولوجياوبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " -
 

 ُيـقـــــّرر
 

عمػـو و "بجامعة المسػيمة ،فػي ميػداف  2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػ حالماستر المفتو ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "تكنولوجيا

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 ـ الفعالية الطاقويةالطاقات المتجددة و  طاقات متجددة
 ـ الروبوتات آلية
 ـ الري الحضري  ري 

 ـ ةىندسة االتصاالت السمكية والبلسمكي ةلبلسمكياتصاالت سمكية وا
 

، كػّل فيمػا يخّصػو بتطبيػق ىػذا القػرار المسػيمةيكّمف المدير العػاـ لمتعمػيـ والتكػويف العػالييف ومػدير جامعػة  :2 المــادة
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 نوفمبر 26 فيحرر بالجزائر 
 تعميم العالي والبحث العمميوزير ال

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020جوان  11المؤرخ في  343يعدل القرار رقم ، 2020نوفمبر  29مؤرخ في  955رقم  قــرار

 لعميا لمتكنولوجياالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  الوطنية ا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 جواف سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـو 
 2009يناير سنة  20الموافق  1430محـر عاـ  23المؤرخ في  20-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف انشاء المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 منو. 24السيما المادة  رسة العميا،القانوف األساسي النموذجي لممدالذي يحدد 



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   413

 

 

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2020جواف  11المؤرخ في  343وبمقتضى القرار رقـ  -
 .المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

 ُيـقـــــّرر
 

، والمذكور أعبله، كما ىو محدد 2020جواف  11المؤرخ في  343يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 نوفمبر 29 فيحرر بالجزائر 

 التعميم العالي والبحث العمميوزير 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا 

 األعضاء المعينون: -2
 القطاع الصفة سم والمقباال
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بف تميس عبدالحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو مسعودي عبدهللا -
 المالؾ  طبوب عبد -
 بوقابس حميدة -

 عضو
 عضو

 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية،
 لتعميـ المينييف، ممثمة الوزيرة المكمفة بالتكويف وا

 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو بوسالـ دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو مكيو رابح -
  ، ممثمة الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية عضو جمعي سارة -
 لمكمف بالصناعة،ممثل الوزير ا عضو بف بوعمي دمحم بف يوسف -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو عمواني أكـر -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة، عضو ركيس ياسميف -
 ممثمة الوزير المكمف البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية، عضو طالب نادية -
 ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية، عضو  لعريبي حسينة -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو بودواف يوسف -
 ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية. عضو لوني فريدة -

 

 األعضاء المنتخبون: -3
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة، عضو قوري رابح -
 ممثل منتخب عف األساتذة، عضو الشيخ دمحم -
 األساتذة المحاضريف قسـ "ب"ممثل منتخب عف  عضو الباح دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"، عضو بوديار توفيق -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"، عضو زيداني عمر -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"، عضو عتوت مميؾ -
 قنييف وعماؿ الخدمات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والت عضو حساوي ياسيف -
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 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو مازوني يوسف -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو بف أونيس عمي -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو سكيو نور اليدى -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2020نوفمبر  29مـؤرخ فـي  33رقـم قــرار 
 لدى مديرية الخدمات الجامعية أم البواقي 

 

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

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

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

  يػر الخدمات اإلاجتماعية.المتعمق بتسي
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ. تعييف يتضمف
لمتضمف إنشاء الديواف الوطني ا ،2010سنة  جانفي 12ؤرخ في ػالم 15-10ذي رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -

سبتمبر سنة  14ي المؤرخ ف 03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 
2003. 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 العالي والبحث العممي. ير التعميـالمحدد لصبلحيات وز 

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا.
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2020سنة أكتوبر  14 المؤرخ في لممحضر انظػػػػػػر  -

 مديرية الخدمات الجامعية أـ البواقي.
 ُيـقـــــّرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية أـ البواقي. المـادة األولى:
 اآلتية أسماؤىـ: ة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاءتتكوف لجن :2المـــــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 فرحاتي منصور، -03 بغو ليندة، -02 خوالدي ببلؿ، -01
 جرماف يزيد، -06 لربس زكرياء، -05 رماش سفياف، -04
     ربعي عمر إبراىيـ. -07
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 األعضاء اإلضافيون:  
   مرزوؽ زوبير. -02 بغو نبيل، -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3ـادة المـ
يكمف السيػد مديرمديرية الخدمات الجامعية أـ البواقي بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر فػي النشػرة الرسػمية  :4المــادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020 وفمبرن 29حرر بالجزائر في: 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع
 األمين العام

 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 معسكريحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ، 2020ديسمبر  01مؤرخ في  956رقم  قــرار

 

 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب
 2020سنة جواف  23الموافق  1441ذي القعدة  أوؿالمؤرخ في  163 - 20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة اـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدالذي يحدد مي، 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  12-09التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

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

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمػادى الثانيػة عػاـ  24المػؤرخ فػي  279-03مػف المرسػـو التنفيػذي رقػـ  12تطبيقا ألحكػاـ  المػادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القػرار إلػى تحديػد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .معسكرألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةالقائمة 

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. معسكرألعضاء مجمس إدارة جامعة  اإلسميةتحدد القائمة  :2المادة 
 متعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية ل :3المادة 

 2020 ديسمبر 01 فيحرر بالجزائر 
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 جامعة معسكرس إدارة قائمة أعضاء مجم
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس تبوف فتح هللا وىبي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو كبير عبد الكريـ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو بشبلغـ يحي -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو حمفالر  قاسمي عبد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو بواعمي أحمدال -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري  عضو ناصري عبد السبلـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو موالي أحمد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو ب سيف الديف لشخ -
  ،الوزير المكمف بالصناعة ةممثم عضو بمغماري خيرة -
   بالبيئة، ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو فرعوف قويدر -
 ،ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية عضو شبللي عمار -
 ،ةممثل الوزير المكمف بالموارد المائي عضو أوفار فتحي -
صبلح المستشفيات عضو عامري دمحم -  ،ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية،ممثمة الوزير المكمف  عضو بف عمي عمار ياسمينة -
 .ممثل الوالي عضو مصطفاوي كماؿ عبد الكريـ -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ،ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية عضو ىقوراري عيس -
 الحقوؽ والعمـو السياسية،ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  لكمية  عضو عمري رشيد -
 الحياة،عمـو الطبيعة و ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  لكمية  عضو حريزية عبد القادر -
 صدوقي غريسي -
 

اإلقتصادية والعمـو ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  لكمية العمـو  عضو
 التجارية وعمـو التسيير،

 والتكنولوجيا،ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  لكمية العمـو  عضو مداح حاج ميمود  -
 اآلداب والمغات،وي مصف األستاذية  لكمية ممثل منتخب عف األساتذة ذ عضو بوسكيف مجاىد -
 الدقيقة،عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العمـو  ةمنتخب ةممثم عضو رياف ىوارية -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بستاني عبد الكريـ -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو معاوية أحمد -
  ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات وعض ىواري سيد أحمد -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو شويرؼ مختار -
 ،ممثل منتخب عف الطمبة عضو شاعر بوزياف -
 .ممثل منتخب عف الطمبة عضو زمولي خير الديف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2020ديسمبر  01مؤرخ في  960رقم  قــرار
 المركز الجامعي بأفمو)والية األغواط( 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020يونيو سنة  23موافق ال 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. 10مو وسيره، السيما المادة الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظي
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
الموافق أوؿ  سبتمبر سنة  1437ذي القعدة عاـ  29المؤرخ في  230-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 منو. 2المادة  افمو)والية األغواط(، السيموالمتضمف إنشاء مركز جامعي بأ 2016
 

 ُيـقـــــّرر
 

 0291رجب عاـ  00المؤرخ في  944-10مف المرسـو التنفيذي رقـ  01تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى: 
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 9110غشت سنة  01الموافق 

 ركز الجامعي بأفمو)والية األغواط(.مجمس إدارة الم
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو)والية األغواط(  في الجدوؿ الممحق : 2المادة 

 ليذا القرار.
 .: ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي3المادة 

 2020 ديسمبر 01 فيحرر بالجزائر 
 زير التعميم العالي والبحث العمميو 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو)والية األغواط( قائمة أعضاء 
 :األعضاء المعينون  -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بف برطاؿ جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو شندارلي محفوظ ابراىيـ -
 ممثل الوزير  المكمف بالتربية الوطنية، عضو طيباني عمار -
 ويف والتعميـ المينييف، ممثل الوزيرة المكمفة بالتك عضو بف اودينة مسعود -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو صحراوي عبدالحميـ -
 ،مدير التشغيل بوالية األغواط، ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو دبابش عبد الحميد -
 ط، ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،األميف العاـ لمجمس قضاء األغوا عضو لعموري النذير -
 الوزير المكمف بالتجارة، مدير التجارة لوالية األغواط، ممثل عضو دعاشي الحاج -
 وزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف،مدير الثقافة لوالية األغواط، ممثل ال عضو نميمي دمحم  -
 ممثل الوالي. عضو رقاب عبد القادر -
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 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة باإلسم والمق

 ،الحقوؽ األساتذة لمعيد  سمؾ ممثل منتخب عف عضو عثماني عمي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لمعيد اآلداب والمغات، عضو بخولة بف الديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، عضو طمحة أحمد -
 خب عف سمؾ األساتذة لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعيةممثل منت عضو دناقة أحمد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو المييوب بوعبلـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بومقواس أحمد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو عبلؽ بمقاسـ األميف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو بوتخيل عزيزي  -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو قادة عبد المالؾ -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو بداوي عبدهللا -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثـور الّثالـن في الطّ ـالّتكويكيفيـات االلتحـاق ب يحـّدد، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  961م ـرق قــرار

 ومناقشتيــا وراهـالّدكتوتنظيمــو وشـروط إعـداد أطروحة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ف والمتضمّ  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18خ في المؤرّ  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ـؿ والمتمّ جييي لمتعميـ العالي، المعدّ القانوف التو 
 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18خ في مؤرّ ال 21-15وبمقتضى القانوف رقـ  -

 .لبحث العممي والتطوير التكنولوجيف القانوف التوجييي حوؿ اوالمتضمّ 
 سنة يونيو 23الموافق  1441عاـ أوؿ ذي القعدة خ فػي المػؤرّ  163-20بمقتضى المػرسػوـ الػرئاسػي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـف تعييف أعضاء الحكومة، المتضمّ و 2020
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الّثانية عاـ  24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـالمعّدؿ والمتمّ  اّلذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاّصة بتنظيميا وسيرىا،و  2003
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والقواعد الخاّصة بتنظيمو وسيره اّلذي يحّدد مياـ المركز الجامعيو 
 2008مايو سنة  3 الموافق 1429ربيع الّثاني عاـ  27المؤّرخ في  130-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .احثضّمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ البوالمت
 2008مايو سنة  3 الموافق 1429ربيع الّثاني عاـ  27المؤّرخ في  131-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .ف األساسي الخاص بالباحث الّدائـوالمتضّمف القانو 
 2008غشت سنة  19 موافقال 1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ،17المواد والمتضّمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه، السيما 
 .منو 19و 18
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 2010أكتوبر سنة  2 الموافق 1431شواؿ عاـ  23خ في المؤرّ  231-10المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -
 .كتوراهالب الدّ ف القانوف األساسي لطوالمتضمّ 

 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ر الّتعميـ العالي والبحث العممياّلذي يحّدد صبلحّيات وزيو 

 2016يونيو سنة  14 الموافق 1437رمضاف عاـ  9 المؤّرخ في 176-16 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -
 .موذجي لممدرسة العمياساسي النّ د القانوف األذي يحدّ الّ و 

في الدكتوراه في إطار مدرسة  كويفد كيفيات تنظيـ التّ ، يحدّ 2005جواف  6خ في مؤرّ  131 وبمقتضى القرار رقـ -
 .الدكتوراه

 .ف كيفيات ترتيب الطمبةوالمتضمّ  2011نوفمبر سنة  3المؤّرخ في  714وبمقتضى القرار رقـ  -
والمتضّمف إنشاء جدوؿ فيرسي مركزي لممذكرات  2012مايو سنة  14المؤّرخ في  153قتضى القرار رقـ وبم -

 ويحّدد كيفّيات تزويده واستعمالوواألطروحات 
ذي يحّدد تنظيـ الّتكويف في الّطور الّثالث مف الّ و  2012جويمية سنة 16المؤّرخ في  191وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ـؿ والمتمّ لّدكتوراه، المعدّ أجل الحصوؿ عمى شيادة ا
د كيفيات تنظيـ التكويف في الطور الثالث حدّ اّلذي يو  2016 جواف02المؤّرخ في  547وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا
السرقة العممية الوقاية مف المتعمقة بقواعد الد حدّ اّلذي يو  2016جويمية  28 المؤّرخ في 933وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ومكافحتيا
والمتضّمف تفويض مديري مؤسسات التعميـ العالي  2018أوت  01المؤرخ في  686 رقـالقرار وبمقتضى  -

 .إمضاء شيادات التعميـ العالي
 ُيـقـــــّرر

غشت  04المؤرخ في  910-13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  04و 03، 01،02ا ألحكاـ المواد المادة األولى: تطبيقً 
تحديد كيفيات االلتحاؽ بالتكويف في الطور الثالث ، المذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 9113سنة 

 وتنظيمو وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا.
 

 األّول لُ ـالفص
 

 ةـام عامّ ـأحك
 

 ويتوج بشيادة الّدكتوراه. ،المؤىمة ينّظـ الّتكويف في الّطور الّثالث عمى مستوى مؤّسسات الّتعميـ العالي :2 المادة
 في إطار مدرسة الّدكتوراه. ـ الّتكويف في الّطور الّثالثينظيمكف ت :3المادة 

 تحّدد كيفيات إحداث وتنظيـ وسير مدارس الّدكتوراه عف طريق الّتنظيـ.
عميـ والّتكويف العالييف الّتكويف في الّطور الّثالث وفق مخطط سنوي لمّتكويف تعده المديرية العامة لمتّ  ينظـ :4 المادة

 البشرية.المديرية العامة لمبحث العممي والّتطوير الّتكنولوجي ومديرية الموارد  بالتعاوف مع

 يؤىل الّتكويف في الّدكتوراه حسب الشعبة.
 االجتماعية واالقتصادية لمبمد.، البيداغوجية، العمميةاالحتياجات المناصب المفتوحة  تمبييجب أف 
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سنويًّا، بقرار مف وزير الّتعميـ العالي الشعبة المؤىمة،  خصصاتالمفتوحة في تمناصب حدد عدد الت
 والبحث العممي.

 الّتكويف في الّطور الّثالث، وفًقا لمشروط اآلتية: المؤىمة بتنظيـ مؤسسات الّتعميـ العالي تقوـ :5 المادة
أستاذ باحث أو باحث دائـ  وح بو لكلّ القدرة الفعمية عمى الّتأطير عف طريق تحديد الحد األقصى المسم -

 .مف مصّف األستاذية

 توفر مخابر بحث الستقباؿ طمبة الّدكتوراه، -

 الوطنية ذات الصمة. االحتياجات تمبية -

مجنة المف طرؼ  الّطور الّثالث فتح الّتكويف في لضماف الّتعميـ العالي مؤسسات تدرس طمبات تأىيل :6 المادة
 )ؿ.و.ت(،وتدعى  ،وطنية لمّتأىيلال

 سنوات. (10يمنح الّتأىيل مف طرؼ وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي لمدة ثبلث )
 تخضع عممية إعادة الّتأىيل الّسنوية وتجديد الّتأىيل لنفس الشروط المتعمقة بالّتأىيل.

 .يخضع تجديد تأىيل التكويف في الطور الثالث لنفس اإلجراء
ـز المؤّسسة المعنّية بضماف مواصمة تكويف طمبة الّدكتوراه المسّجميف تمت، في حالة عدـ تجديد الّتأىيل

 .إلى نياية آجاؿ التسجيل القانونية بانتظاـ
 

 الفصـُل الّثـانـي
 

 في الطور الثالث ات االلتحـاق بالّتكويـنكيفيّ 
 

شيادة  عمى مترشحيف الحائزيفسابقة، بالنسبة لمالميّتـ االلتحاؽ بالّتكويف في الّطور الّثالث، عمى أساس  :7المادة 
والذيف لـ يعيدوا السنة ضمف مسارىـ الّتكويني في  الماستر أو أّي شيادة أجنبّية معترؼ بمعادلتيا،

 الّطوريف األوؿ والّثاني ولـ يتعرضوا لعقوبة تأديبية مف الّدرجة الثانية.
في المسابقة  االلتحاؽلنفس شروط  ف عمى شيادة ماستر أجنبيةييخضع الّطمبة الجزائريوف الحاصم :8 المادة

 مف ىذا القرار. 2 دة في المادةالمحدّ 
في المسابقة  االلتحاؽيخضع الّطمبة األجانب الحاصموف عمى شيادة ماستر جزائرية، لنفس شروط  :9 المادة

 مف ىذا القرار. 2 المحددة في المادة
ترؼ بمعادلتيا مف الجية المختصة في المع يعفى الّطمبة األجانب الحاصموف عمى شيادة ماستر أجنبية

المستفيدوف مف منحة دراسية في إطار برنامج التعاوف، مف و  ،وزارة التعميـ العالي والبحث العممي الجزائرية
مسابقة االلتحاؽ بالّتكويف في الّطور الّثالث ويكوف عدد المناصب المفتوحة ليذه الفئة خارج الحصة 

 مف وزارة الّتعميـ العالمي والبحث العممي إلى المؤسسات المعنية لمّتكفل بيـ. ويتـ إرساؿ ممفاتيـ  الممنوحة.
 عمىتنّظـ مف قبل المؤّسسة المؤّىمة  ا،وطني اطابع مسابقة االلتحاؽ بالّتكويف في الّطور الّثالثتكتسب  :01 المادة

 مرحمتيف:
 ممّفات الّترشح،الّتحقق مف مطابقة  -

 .ف عف النتائجواإلعبل كتابّية تنظيـ اختبارات -
 عف طريق الّتنظيـ. بالّتكويف في الّطور الّثالث االلتحاؽتحّدد كيفيات تنظيـ مسابقة 
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أضعاؼ عدد ( 10بخمسة )باجتياز االختبارات الكتابّية لممسابقة،  المعنييف يحّدد عدد المترّشحيف :00 المادة
 .تخّصص لكلّ عمى األقل المناصب المفتوحة 

في أحد أو عدة تخصصات، ال يمكف تنظيـ المسابقة في  لممترشحيف المطموب ددفي حالة عدـ بموغ الع
 التخصص/ أو التخصصات المعنية.

 يتـ تحديد كيفيات تنظيـ المسابقة عف طريق التنظيـ.
 حوؿ مضموف برامج الّتعميـ المعتمدة في الّطور الّثاني لمّتكويف.الكتابّية  االختبارات تتمحور :02 المادة
المعدؿ العاـ المحصل عميو في  عمى بناءً االستحقاؽ ا عمى أساس ا نيائيً المترّشحوف ترتيبً  رتبيُ  :03 المادة

 اختبارات المسابقة الكتابية.
نقطة االختبار في التخصص وعند االقتضاء باالحتكاـ يرتب المترّشحوف في حالة الّتساوي عمى أساس 

 .انيالثمسار الّتكويف في الّطور للمعدؿ العاـ إلى ا
إجراءات القياـ بفي مسابقة االلتحاؽ بالّتكويف في الّطور الّثالث  الناجحيفيجب عمى المترّشحيف  :04 المادة

لئلعبلف النيائي  الموالية( يوًما 00خمسة عشر ) ال يتعدى جامعية في أجلات المؤسسالالّتسجيل لدى 
 مة.عف النتائج بعد المصادقة عمييا مف طرؼ الييئة العممية المؤى

بعد انقضاء األجل المذكور أعبله، يتـ تعويض الناجحيف الذيف لـ يكمموا إجراءات التسجيل بالمترشحيف 
 في قائمة الترتيب لبلختبارات الكتابية حسب المناصب المفتوحة.

 

 الفصـُل الّثـالث
 

 في الّطـور الّثالـث تنظيـم الّتكويـنكيفّيـات 
 

 مف ىذا القرار، بما يأتي: 1 تأىيل الّتكويف في الّطور الّثالث المذكورة في المادةتكّمف المجنة الوطنية ل :05 المادة
 .دراسة طمبات الّتأىيل المقّدمة مف طرؼ مؤّسسات الّتعميـ العالي -

عب والّتخّصصات عمى أساس االحتياجات المعّبر عدد المناصب المراد فتحيا في مختمف الشّ تحديد  -
 .وقدرات الّتأطير العممي عنيا

 .مف شأنو تحسيف مردوديتو وتقديـ أي اقتراح فحص الحصيمة الّسنوّية لمّتكويف في الّطور الّثالث -

 تحسيف الّتكويف في الّطور الّثالث وتنظيمو.كل إجراء كفيل ب اقتراح -
الّتعميـ  تشكيمة المجنة الوطنية لتأىيل الّتكويف في الّطور الّثالث وكيفّيات سيرىا بقرار مف وزير تحّدد :06 المادة

 العالي والبحث العممي.
لجنة « في الّطور الّثالث وتسمى أدناه مؤّىللكّل تكويف ُتنشأ عمى مستوى كّل مؤّسسة، لجنة تكويف  :07 المادة

 . ؿ.ت.د« » الّتكويف في الّدكتوراه
ة واإلدارية ئات العممياليي بيف مختمفالّتنسيق ه وكذا كيفيات لجنة الّتكويف في الّدكتورا  تحّدد تشكيمة :08المادة 

 لممؤسسة عف طريق التنظيـ.
إشراؼ مدير تحت مع الييئات العممية واإلدارية المختصة و  تكّمف لجنة الّتكويف في الّدكتوراه، بالّتنسيق :09 المادة

 بما يأتي: المؤسسة،
 .حسب الميداف، والشعبة والّتخصص السير عمى أف يكوف الّتكويف محّدًدا -
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، ممتقياتالبحث الّتكويني لفائدة طمبة الّدكتوراه )دروس دعـ المعارؼ، محاضرات،  أشكاؿ تحديد كلّ  -
 .موذج عرض الّتكويف في الّدكتوراهفي ن ورشات...(

 .ممّفات الّترّشح لممسابقةمطابقة دراسة  -

يف قبل المصادقة عمييا مف طرؼ إبداء الّرأي حوؿ مواضيع األطروحات المقترحة مف طرؼ المشرف -
 .العممية المؤىمةالييئات 

 .ال سيما التقييـ السنوي ومدى تقدـ أعماليـ البحثية طمبة الّدكتوراه تكويف ضماف متابعة -

قبل المصادقة  المقترحة مف طرؼ المشرؼ إبداء الّرأي حوؿ تشكيمة لجنة مناقشة أطروحة الّدكتوراه -
 .عمييا مف طرؼ الييئات العممية

 ( سنوات متتالية.10ور الّثالث بثبلث )تحدد مدة الّتكويف في الطّ  :21 المادة
(، بناًء عمى رأي 19سنتيف ) ( إلى10سنة ) إضافةبيمكف مدير المؤّسسة أف يرّخص، بصفة استثنائية، 

 معّمل مف طرؼ المشرؼ ولجنة الّتكويف في الّدكتوراه وباقتراح مف الييئات العممية المؤىمة. 
 .الفترة القانونية لمّتكويف في الّطور الّثالث تعتبر الّسنوات اإلضافية لمّتكويف جزًء مف

ـّ اعتماد دفتر طالب الّدكتوراه مرفًقا بميثاؽ األطروحة،  :20 المادة يحّدد حقوؽ وواجبات مختمف الّشركاء الذي يت
 في الّتكويف في الّدكتوراه، السيما، طالب الّدكتوراه، المشرؼ، لجنة الّتكويف في الّدكتوراه ومدير المخبر.

ـّ إعداد دفتر طالب الّدكتوراه وفقً ي  مف ىذا القرار. 0مّنموذج المرفق بالممحق رقـ ا لت
 

 الفصـُل الّرابـع
 

 إعـداد ومناقشـة أطروحـة الّدكتـوراهشـروط 
 

يجب عمى لجنة الّتكويف في الّدكتوراه إلبداء الرأي و  ، المقترح مف المشرؼ،يعرض موضوع األطروحة :22 المادة
بعد المصادقة عميو يصبح  المصالح اإلدارية والييئات العممّية المؤّىمة لممصادقة عميو. يودع لدىأف 

 سّجل في الفيرس المركزي لممذّكرات واألطروحات.يُ موضوع األطروحة ممكية المؤسسة و 
، موضوع األوؿ يختار كّل مترشح نجح في مسابقة االلتحاؽ بالّتكويف في الّطور الّثالث عند تسجيمو

 .مصادؽ عميو ة الّدكتوراهأطروح
 سنة جامعية. بداية كلّ طالب الدكتوراه في د تسجيل جدّ ي :23 المادة
 في إطار اإلشراؼ المشترؾ. الدكتوراه  يمكف إعداد أطروحة :24المادة 

 تحّدد كيفّيات تطبيق أحكاـ ىذه المادة بقرار مف وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي.
 يني و/أو في مركز بحث.مالبحث المتعمقة بالّدكتوراه في وسط  أعماؿ نجازإيمكف  :25المادة 
أو باحًثا دائًما مف مصّف األستاذية في  المشرؼ عمى أطروحة الّدكتورة أستاًذا باحًثا يجب أف يكوف  :26 المادة

 وفي وضعية نشاط عمى مستوى المؤسسة أو خارجيا. الشعبة
عمى شيادة دكتوراه، في  عمى األقلثاف متحصل  ؼالمشرؼ عمى األطروحة مشر  يساعديمكف أف 

 الييئة العممية المؤّىمة. فقةبعد مواوضعية نشاط عمى مستوى المؤسسة أو خارجيا، 
 تتضمف أطروحة الدكتوراه إعداد بحث أصمي مف طرؼ طالب الدكتوراه.  :27 المادة

 العممية وتحرير األطروحة. في الدكتوراه، وكذا نشر األعماؿ فتعد مناقشة األطروحة نتاج لمتكوي
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إتماـ الجانب الّتكميمي مف الّتكويف بدروس خبلؿ السنة األولى مف تسجيمو  يجب عمى طالب الّدكتوراه :28 المادة
دعـ المعارؼ في الّتخصص، منيجية البحث، تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ، الّمغات األجنبية وكذا 

 و محدد في نموذج عرض الّتكويف في الّدكتوراه.مدخل لمتعميمية والبيداغوجيا، وفق ما ى
كميمي المذكور مضموف الّتكويف التّ عمى  مف ىذا القرار 90 مختمف الّشركاء المذكوروف في المادة يصادؽ
 في دفتر طالب الّدكتوراه. أعبله،

ّتكويف في يجب عمى طالب الّدكتوراه عرض حصيمة سنوية عف مدى تقدمو في البحث أماـ لجنة ال :29 المادة
 الّدكتوراه وفق الّنموذج المحّدد في دفتر طالب الّدكتوراه.

يمكف لجنة الّتكويف في في حاؿ عدـ كفاية النتائج المحّصل عمييا في نياية السنة الثانية مف التسجيل، 
 .المؤىمة لمقسـإعادة صياغة موضوع األطروحة عمى الييئة العممية الّدكتوراه اقتراح 

ـّ مناقشة أطروحة الّدكتوراه إال بعد انتياء الّسنة الّثالثة ال  :31 المادة  .مف التسجيليمكف أف تت
ـّ أطروحتو خبلؿ ىذه المدة، تقديـ طالب الّدكتوراه  يجب عمى مدة رخيص بتمديد تطمب الذي لـ يت

 برأي معّمل مف المشرؼ عمى األطروحة. رفقام، الّتكويف
مف  عمييايصادؽ ثـ رخيص مف طرؼ لجنة الّتكويف في الّدكتوراه تدرس سنويًّا طمبات االستفادة مف التّ 

 طرؼ الييئة العممية المؤّىمة ومدير المؤّسسة.
المترّشح اّلذي لـ ، يقصى تمقائيا مف الّتكويف في الّطور الّثالث مف ىذا القرار، 91 مع مراعاة أحكاـ المادة

 .يويتحّصل عم ترخيص أو لـ يقّدـ طمب
ـّ كّل ط :30 المادة مب يتعّمق بتغيير المشرؼ و/أو موضوع أطروحة الّدكتوراه، يجب أف يكوف مبّرًرا وال يمكف أف يت

 بعد انتياء الّسنة الّثانية مف الّتكويف. 
تدرس طمبات التغيير مف طرؼ لجنة الّتكويف في الّدكتوراه وتعرض عمى الييئات العممية إلبداء الرأي 

 النيائي.
قصد الّتقييـ لدى المصالح اإلدارية المختصة مرفًقا بممخص عف األطروحة  مناقشةاليودع ممف  :32 المادة

 واألعماؿ العممية لطالب الّدكتوراه باإلضافة لدفتر طالب الّدكتوراه.
االطروحة مقبوؿ عمى أساس التقرير اإليجابي لممشرؼ وتثبت لجنة الّتكويف في  مناقشةطمب كوف ي :33 المادة

ا لمممحق ، موزعة طبقً عمى األقل ( نقطة031مائة وثمانيف ) عمى الّدكتوراه طالب الّدكتوراه مف حصوؿ
 المرفق بيذا القرار. 9رقـ

ـّ المناقشة أيضا :34 المادة بتقديـ مجموعة مف األعماؿ العممية أو براءة اختراع حسب كيفيات تحّدد  يمكف أف تت
 مف طرؼ وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي.

لجنة باقتراح مف المشرؼ عمى أطروحة الّدكتوراه وبعد أخذ رأي  تشكيمة أعضاء لجنة المناقشةتحّدد  :35المادة 
 لمكّمية أو المعيد أو المدرسة العميا. العممي ، حسب الحالة، مف طرؼ المجمسالّتكويف في الّدكتوراه

وصفة كّل عضو  المناقشةأعضاء لجنة  الّترخيص بالمناقشة يتضّمف تعييف يصدر مدير المؤّسسة، مقّرر
 .كما ىو مصادؽ عميو مف طرؼ المجمس العممي المؤىل

، نسًخا عف أطروحة الّدكتوراه إلى أعضاء الّمجنة المعّينيف المصالح المكّمفة بالّتكويف في الّدكتوراه ُتسّمـ :36 المادة
 ( يوًما لتقديـ تقاريرىـ.20ويمنح ليـ أجل أقصاه خمسة وأربعوف )
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ا لنفس كيفّيات الّتعييف طبقً  ض العضو اّلذي لـ يقّدـ تقريرهاألجل المذكور أعبله، يعوّ نقضاء ابعد 
( 20ىذا القرار، ويمنح لمعضو الجديد أجل أقصاه خمسة وأربعوف ) مف 00 المنصوص عمييا في المادة

 يوًما لتقديـ تقريره.

 الي والبحث العممي.طرؼ وزير الّتعميـ الع مف األطروحة ُيحّدد نموذج تقديـ :37 المادة
مف طرؼ عضو واحد أو عدة أعضاء لجنة  عندما يكوف مشروع األطروحة موضوع تحّفظات جوىرّية، :38 المادة

 تبّمغ ىذه التحّفظات لممشرؼ مف أجل أخذىا بعيف االعتبار. المناقشة،
 المادتيف في دةرفض المشرؼ الّتحّفظات، تشّكل لجنة مناقشة ثانية حسب نفس اإلجراءات المحدّ  في حاؿ

 مف ىذا القرار. 01و 00
. في نياية ىذه المرحمة، يكوف قرار ىذه المجنة، بأغمبية الّمجنة الّثانيةيجب أخذ بعيف االعتبار تحفظات 

األصوات، نيائًيا وغير قابل لمّطعف. بخصوص قابمية مناقشة األطروحة يكوف صوت الرئيس األرجح في 
 حالة تعادؿ األصوات.

ـّ مناقشة األطروحة :39 المادة وخارج فترات العطل الجامعية، عمى مستوى  ،العمل، خبلؿ أياـ عمنًيا ورسمًيا تت
( أساتذة باحثيف 11( إلى سّتة )12أماـ لجنة تتشكل مف أربعة )مؤسسة التسجيل، تنظـ مناقشة األطروحة 

 وفي وضعية نشاط. أو باحثيف دائميف مؤّىميف مف ذوي مصّف األستاذية
ـّ اختياره يكوف عمى األقل عضًوا واحًدا مف يجب أف عمى  لجنة المناقشة مف خارج مؤّسسة الّتسجيل ويت

في موضوع  كفاءتو األطروحة، كما يمكف دعوة عضو يتـ اختياره عمى أساسفي موضوع أساس كفاءتو 
 .األطروحة، دوف أف يكوف لو حق التصويت في المداوالت

( أعضاء عمى األقل مف لجنة المناقشة بما في ذلؾ 12ر أربعة )ال يمكف أف تتـ المناقشة إال بحضو 
 المحاضرة المرئية عف بعديمكف أف تجرى المناقشة عف طريق الرئيس والمشرؼ عمى األطروحة. 

، مف بينيـ الرئيس ( أعضاء عمى األقل مف لجنة المناقشة10لثبلثة )في مكاف المناقشة  بحضور إجباري 
 .والمشرؼ عمى األطروحة

 بتقدير "مشّرؼ" أو "مشّرؼ جّدا". "دكتور"عقب المناقشة وبعد مداوالت الّمجنة، يمنح الّطالب لقب  :41 مادةال
، يمكنيا، عمى لساف رئيسيا، أف تيّنئ ةممتاز  كانتالعرض نوعّية األعماؿ و  إذا قدرت لجنة المناقشة أفّ 

 الحائز عمى الّمقب شفوّيا وعمنًيا.
 

 الّمجنة في محضر مناقشة مؤّرخ وممضي مف طرؼ أعضائيا. تدّوف مداوالت :40 المادة
يجب أف يتضمف المحضر المبلحظات المتعمقة بالعرض ومدى التحكـ في الموضوع المعالج وكذا 

 إجابات طالب الدكتوراه عمى أسئمة أعضاء لجنة المناقشة.
 . يسّمـ رئيس الّمجنة، عبر التدّرج السّممي، محضر المناقشة لمدير المؤّسسة

 

لممؤّسسة اّلتي سّجل فييا،  يةفي إطار أطروحة الّدكتوراه ممكً  تعّد األعماؿ العممّية اّلتي أعّدىا الّطالب :42 المادة
 .الدكتوراه ويمكف ليذه األخيرة أف تتصّرؼ فييا بكّل حّرية ما لـ تتنازؿ عنيا لفائدة طالب

 بالّمغات العربية، اإلنجميزيةمات مفتاحية مع كم يمتـز طالب الّدكتوراه ومشرفو بنشر ممخص لؤلطروحة
 الفرنسية عمى الموقع الّرسمي لمؤسسة الّتسجيل.و 
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الّتأكد الفعمي مف نشر ممخص تسميـ نسخة األطروحة النيائية لممؤسسة و منح شيادة نجاح مؤقتة بعد تُ 
 عمى الموقع الّرسمي لمؤسسة الّتسجيل. األطروحة

أو تزوير في الّنتائج أو غّش لو صمة باألعماؿ العممّية المتضّمنة في  كّل محاولة سرقة عممية :43 المادة
ـّ تأكيدىا مف طرؼ الييئات العممية المؤىمة،  ـّ ثبوتيا أثناء المناقشة أو بعدىا ويت األطروحة، واّلتي يت

، دوف المساس بالعقوبات المنصوص عمييا المكتسب تعّرض صاحبيا إلى إلغاء المناقشة وسحب الّمقب
 الّتشريع والّتنظيـ المعموؿ بيما. في

 

 الخامس الفصـلُ 
 

 أحكــاٌم ختامّيــة
 

 تطّبق أحكاـ ىذا القرار عمى الّطمبة المترّشحيف لمّتكويف في الّطور الّثالث ابتداًء مف الّسنة الجامعية :44 المادة
9191-9190. 

 022خ صدور ىذا القرار ألحكاـ القرار رقـ يخضع الّطمبة المسجموف لنيل شيادة الّدكتوراه قبل تاري :45المادة 
 .9101اف جو  19المؤّرخ في 

اف جو  19المؤّرخ في 022رقـ  يخضع الّطمبة المسجموف لنيل شيادة الّدكتوراه قبل تاريخ صدور القرار :46المادة 
 ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله.9109جويمية  09المؤّرخ في  040ألحكاـ القرار رقـ  9101

 بتطبيقيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدراء مؤّسسات الّتعميـ العالي، كّل فيما يخّصو،  :47المادة 
 ىذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في الّنشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. :48المادة 
 2020 ديسمبر 02 فيحرر بالجزائر 

 لبحث العمميوزير التعميم العالي وا
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كيفيـات  يحـّددوالذي  2020ديسمبر 02 يـف المــؤّرخ 961رقـم رار ــقبال 1ممحــق رقـم 

 ومناقشتيــا وراهـالّدكتوتنظيمــو وشـروط إعـداد أطروحة  ثـور الّثالـن في الطّ ـلّتكوياااللتحـاق ب
 

 

 

وراهـر طالب الدّكتـدفت 
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بطاقة توضيحية 
 

 :طالب الدكتوراه
 

 ..…………………………………… المقب

 ..…………………………………… االسم

 ..…………………………………… تاريخ ومكان االزدياد

 ..…………………………………… العنوان

 ..…………………………………… الياتف

 ..…………………………………… البريد اإللكتروني

 
 ....................................................................................................................................................: المؤسسة

 
 .................................................................................................. كمية، معيد، مركز بحث ىيئة االلحاق:

 
 

 
 
 

 

 :مقدمة
يشّكل ميثاؽ األطروحة دليبل مرجعيا، يقّنف االّتفاؽ المبـر ما بيف طالب الّدكتوراه، والمشرؼ عمى األطروحة 

 مخبر دعـ التكويف. ومسؤوؿ لجنة التكويف في الّدكتوراه ومدير
 ييدؼ الميثاؽ إلى تحديد مسؤولية الشركاء والتعريف بحقوؽ والتزامات كل طرؼ.

يمضي األطراؼ عمى الميثاؽ، عند التسجيل األوؿ لبداية التكويف، ويعتبر بمثابة التزاـ قوي بيف األطراؼ رغـ أنو 
 يفتقد لئللزامية القانونية التعاقدية. 

فتر طالب الّدكتوراه الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييـ الطالب. يقوـ مسؤوؿ لجنة التكويف في يعتبر الميثاؽ ممحقا لد
الّدكتوراه والمشرؼ عمى األطروحة بتسجيل النشاطات العممية لمطالب في الّدكتوراه )منشورات، مداخبلت ... الخ( 

ف مبلحظات لجنة متابعة الطالب في الّدكتوراه خبلؿ كل يوـ دراس  .ي خاص بالتقييـوُتدوَّ

 ميثاق أطروحة الدكتوراه
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 :الّنصوص التنظيمّية
ـّ تنظيـ الّتكويف في الّدكتوراه )نظاـ   ( حالًيا وفًقا لمّنصوص الّتنظيمية اآلتية:LMDيت

 .، المتضّمف القانوف التوجييي لمّتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ1999أفريل  04المؤّرخ في  05-99القانوف رقـ  -
والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى  2008غشت سنة  19مؤرخ في ال 265-08المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
، والمتضمف القانوف األساسي لطالب 2010أكتوبر سنة  2المؤرخ في  231-10المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الدكتوراه
ت االلتحاؽ بالتكويف في الطور الثالث وتنظيمو ، يحّدد كيفيا2020ديسمبر  2المؤرخ في  961القرار رقـ  -

 وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا.
 

 :الّنشاط والّتقييم
ُتعد عممية تقديـ األطروحة، عنصرا أساسيا في التكويف في الّدكتوراه إلى جانب عناصر أخرى مشكمة ليذا التكويف، 

وة عمى األطروحة، بالمنشورات والمداخبلت واألياـ الدراسية والتي تضمف النشاط والتقييـ. إذ يتعمق األمر، عبل
 الخاصة تقييـ طمبة الّدكتوراه وكذا مناقشة األطروحة.

 التكوين في الّدكتوراه:
يعد التكويف في الدكتوراه تكوينا ولمبحث وعف طريق البحث، يتضمف تعميقا لممعارؼ في تخصص أساسي،  -

 روريتيف لمنشاطات المينية وفي البحث.ومدخبل لتقنيات التفكير والتجريب الض
تسمح الّدكتوراه باكتساب كفاءات عممية عالية المستوى وىي عبارة عف قيادة مشروع بحث أصمي ومبدع،  -

ينبغي أف يندرج تحضيرىا في إطار محاور البحث ذات األولوية الوطنية مف جية، وأف تكوف محددة بوضوح 
 خرى.مف حيث أىدافيا ومتطمباتيا، مف جية أ

 تعد فترة التكويف في الدكتوراه بمثابة تجربة مينية في قطاع البحث واإلبداع، بحيث يكوف حامميا عند نياية -
التكويف قد اكتسب، ليس فقط الكفاءات العممية والتقنية في مجاؿ بحثو، بل كذلؾ الكفاءات األخرى الضرورية 

 لقيادة مشروع بحث بكل استقبللية.
 

 األطروحة:
األطروحة الذي يسمـ لئلدارة: موضوع األطروحة، اسـ المشرؼ عمى األطروحة، ومخبر البحث يحدد ممف  -

 المستقبل.
يكوف اختيار الموضوع وظروؼ العمل الضرورية لتقدـ وسير التكويف في الّدكتوراه، موضوع اتفاؽ يبـر ما  -

التكويف في الّدكتوراه  بيف طالب الدكتوراه والمشرؼ عمى األطروحة، يتـ المصادقة عميو مف طرؼ لجنة
 بالتعاوف مع مدير المخبر، مع مراعاة أحكاـ ىذا الميثاؽ.

أطروحة الّدكتوراه، ىي بمثابة الشاىد عمى تقديـ نتائج البحث مكتوبة )نصوص، رسومات، جداوؿ، أشكاؿ أو  -
 تطبيقات(.
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لمواعيد المحّددة حسب ينبغي أف يؤدي تحضيرىا إلى إنجاز عمل أصمي وتكويني، بحيث يندرج إنجازىا في ا -
 النصوص وىي ثبلث سنوات كاممة.

 ال يمكف تعديل موضوع األطروحة أثناء التسجيل، إال في بعض الحاالت االستثنائية. -
 ال يمكف إعادة صياغة عنواف األطروحة بعد نياية السنة الثانية مف التسجيل. -
 في آخر وثيقة إلعادة التسجيل.يجب أف يكوف العنواف النيائي لؤلطروحة مطابقا لمعنواف الوارد  -
 التسجيل في البطاقية الوطنية لؤلطروحات إجباري، ويتـ بواسطة مصالح ما بعد التدرج لمؤسسة التسجيل. -
تـ نشره في مجمة عممية معترؼ بيا إجباريا بمقاؿ ذي صمة بالموضوع المعالج،  يجب أف ترفق األطروحة -

 امة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.وفق تصنيف المجبلت الذي أعدتو المديرية الع
تستفيد األطروحة المحّضرة في إطار إشراؼ مشترؾ مف نفس الحقوؽ، كما تترّتب عمييا نفس االلتزامات،  -

 عبلوة عمى ذلؾ، تمتـز كل األطراؼ بتنفيذ األحكاـ الخاصة الواردة في اتفاؽ الشراكة.
ة:  المدَّ

 ( سنوات جامعية متتالية.03راه ىي ثبلث )المّدة العادية لتحضير أطروحة الّدكتو  -
يمكف أف ُتمنح، بصفة استثنائّية، رخصة لسنة أو سنتيف مف طرؼ مدير المؤسسة باقتراح مف المشرؼ عمى  -

 األطروحة وىذا بعد آراء الييئات العممية المعنية.
طروحة لتقدير المشرؼ ال يعني ىذا التمديد مواصمة التمويل، إذ يخضع تمويل الفترة اإلضافية إلنجاز األ -

 عمى األطروحة ومدير المخبر.
يشطب اسـ المترّشح الذي لـ يتمكف مف مناقشة أطروحتو في اآلجاؿ المحددة مف قائمة الّتكويف في الّدكتوراه  -

 ويسحب موضوعو مف السجّل الفيرسي المركزي لؤلطروحة.
 :متابعة طمبة الدكتوراه وتقييميم

راه مع نياية كل سنة جامعّية )في شير جواف( يوما دراسيا أو أكثر لتقييـ تنظـ لجنة التكويف في الّدكتو  -
 ومتابعة طمبة الدكتوراه.

 يقدـ طمبة الّدكتوراه أماـ لجنة التكويف في الّدكتوراه حصيمة تقدـ أعماليـ مع اآلفاؽ المنتظرة. -
 .يقيد سير األياـ الدراسية ونتائجيا في بطاقة التقييـ المرفقة ليذا الميثاؽ -
 يمكف لمجنة التكويف في الدكتوراه دعوة أساتذة و/أو باحثيف مف خارج المجنة أو مف خارج المؤسسة. -
تسمح األياـ الدراسية بمرافقة سيرورة التكويف وتقييمو إلى غاية تصميـ األطروحة واحتماؿ تقديـ التصحيحات  -

 الضرورية، بما في ذلؾ مناقشة األطروحة في اآلجاؿ المحددة.
ياـ الدراسية أيضا لمجنة التكويف في الدكتوراه بالحصوؿ عمى معمومات منظمة تكوف بمثابة أداة تسمح األ -

 لمتقييـ بشكل يسمح بوضع معالـ لمتقييـ المستمر كفيل بتدعيـ جودة التكويف.
 :المنشورات والمداخالت

 حة.يمتـز طالب الدكتوراه عند نشر أو تقديـ مداخمة بالتشاور مع المشرؼ عمى األطرو  -
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يتـ االتفاؽ مبدئيا بيف طالب الّدكتوراه ومشرفو عمى الموقع الذي يحتمو الطالب في ترتيب المؤلفيف عند  -
التأليف المشترؾ لممداخبلت والمنشورات أو براءات االختراع الناجمة عف أعمالو، وتكوف في كل الحاالت، 

 بحسب نسبة مساىمتو.
لتسجيل والمخبر المستقِبل عمى كل المنشورات التي يكوف فييا ىو يمتـز طالب الّدكتوراه بإظيار اسـ مؤسسة ا -

 المؤلف أو المؤلف المشترؾ.
يجب أف يكوف العنواف االلكتروني المقدـ مف طرؼ المؤسسة لطالب الّدكتوراه أثناء تسجيمو األوؿ، ىو العنواف  -

 الوحيد الذي يقيده في منشوراتو ومداخبلتو.
 شريطة تقديـ شيادة رسمية مف المجمة.يمكف قبوؿ المنشور قيد الطبع  -

 

 :التسجيالت
 ( تسجيبلت سنوية متتالية.03تحدد مدة إعداد األطروحة بثبلث ) -
يتـ التسجيل في السنة األولى مف التكويف لنيل شيادة الّدكتوراه ؿ.ـ.د بعد اجتياز مسابقة وطنّية طبقا لمتنظيـ  -

 استر أو شيادة أجنبية معادلة ليا.المعموؿ بو وُيفتح التسجيل لمحاصميف عمى شيادة م
في بداية كل سنة جامعية، يحّدد التسجيل موضوع األطروحة ومخبر االستقباؿ. يجب عمى طالب الّدكتوراه  -

 أف يثبت مدى تقدـ أعمالو باالتفاؽ مع المشرؼ عمى أطروحتو.
اإلضافي، بناء عمى  عند نياية السنة الثالثة يجب عمى مدير المؤّسسة أف يقرر بخصوص إعادة التسجيل -

 تقرير فعمي مف المشرؼ عمى األطروحة ولجنة التكويف في الّدكتوراه والييئات العممية.
 :المناقشـة

نشر مقاؿ واحد عمى األقل لطالب الدكتوراه في مجمة عممية معترؼ بيا وفق يمكف مناقشة األطروحة بعد  -
والتطوير التكنولوجي )معامل تأثير إيجابي  تصنيف المجبلت الذي أعدتو المديرية العامة لمبحث العممي

 ومرئية دولية(. 
 ال يمكف مناقشة األطروحة إال بعد إثبات المشاركة الفعمية في الممتقيات والندوات المبرمجة. -
يقترح مسؤوؿ لجنة التكويف في الّدكتوراه، بناء عمى استشارة المشرؼ عمى األطروحة وبعد موافقة المجمس  -

( إلى 04) المعيد، عمى مدير المؤسسة تعييف لجنة لمناقشة األطروحة تتشكل مف أربعة العممي لمكمية أو
 ( أعضاء منيـ عضو أو عضويف مف خارج المؤسسة.06)

 تختار المجنة مف بيف أعضائيا رئيسا مف غير المشرؼ عمى األطروحة، يتكفل بتحرير تقرير المناقشة. -
ر المواقع المحّددة عمى مستوى المؤسسة وخاّصة عمى يجب اإلعبلف عف المناقشة عف طريق النشر وعب -

 يوما قبل تاريخ المناقشة. 15موقعيا اإللكتروني عمى األقل 
كل تصرؼ يتعمق بالسرقة العممية أو تزوير النتائج أو غش ذو صمة باألعماؿ العممية، تـ التصريح بو في  -

الشيادة  لمترشح إللغاء المناقشة أو إلى سحبإطار األطروحة وتـ إثباتو أثناء المناقشة أو بعدىا، يعّرض ا
 المتحصل عمييا، باإلضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عمييا في التنظيـ المعموؿ بو.

 عقب المناقشة وبعد مداوالت المجنة، ُيمنح لقب دكتور لممترشح بتقدير "مشّرؼ" أو "مشّرؼ جدا". -
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التصحيحات التي طمبت منو مف طرؼ الّمجنة ويقدميا،  يجب عمى طالب الدكتوراه أف ُيدرج في أطروحتو كل -
 بعد المصادقة عمييا مف طرؼ رئيس الّمجنة، في اآلجاؿ التي حّددت لو.

 :السّريـة
يمتـز طالب الدكتوراه باحتراـ أخبلقيات البحث العممي السّيما في مجاؿ الممكية الفكرية لممصادر المستعممة  -

 )البيبميوغرافيا(.
لّدكتوراه بالّسرية تجاه اآلخريف كما يمتـز بالحفاظ عمى الّسرية بخصوص المعمومات واألدوات يمتـز طالب ا -

بأي شكل مف األشكاؿ أثناء اطبلعو عمييا وىو بصدد إنجاز أطروحتو وبمناسبة إقامتو في المخبر، إذا 
 ة العامة.كانت ذات صمة مع ىيئات أو شركات أخرى، ما دامت ىذه المعمومات ال تدخل ضمف الممكي

 :الّنزاع والوساطة
يجب إببلغ مسؤوؿ لجنة التكويف في الدكتوراه ومدير المخبر بكل نزاع أو خبلؼ يحدث بيف طالب الدكتوراه  -

 ومشرفو ليجتيدا بالتشاور إليجاد حل بالتراضي.
ذا لـ يتـ التوصل إلى حّل، ُتحاؿ المسأ - لة عمى يناقش النزاع عمى مستوى لجنة التكويف في الدكتوراه وا 

 الييئات العممية لمكمية والجامعة باعتبارىا أعمى الييئات المطالبة بالفصل.
 يمكف إيداع طعف أخير لدى مدير المؤسسة. -

 

 حقوق وواجبات الشركاء:
يحّدد الميثاؽ التزامات مختمف الشركاء، بغية ضماف الّسير الحسف لمتكويف في الّدكتوراه، فاليدؼ ىو تجاوز 

يذ تجاه طالب الّدكتوراه وتحميل شركاء التكويف في الّدكتوراه المسؤولية عبر قواعد تحّدد حقوؽ تمم-العبلقة معمـ
 .والتزامات كّل طرؼ وتضبط مسؤولّياتيـ

 

 : طالب الدكتوراه
ال تعرض لمفصل مف التكويف في  - يقّدـ طالب الّدكتوراه تصريحا شرفيا، بعدـ تسجيمو في مؤسسة أخرى وا 

 الّدكتوراه.
 رزنامة ووتيرة عمل طبقا لبرنامج عمل وضع مع المشرؼ.يمتـز ب -
يتفرغ كميا لنشاطات البحث وَيحضر كل الممتقيات والتكوينات المبرمجة ضمف التخصص المعني لجنة  -

 التكويف في الّدكتوراه أو مخبر البحث المستقِبل.
 يمتـز بتقديـ تقرير سنوي حوؿ مدى تقدـ أشغالو. -
 مي لممخبر المستقِبل السيما في مجاؿ النظافة واألمف.يمتـز باحتراـ النظاـ الداخ -
يمتـز باالستعماؿ الجَيد لممصادر واليياكل الموضوعة تحت تصرفو: كالتجييزات، واألدوات، واألجيزة  -

 المعموماتية، والتوثيق، واستعماؿ االنترنت.
 ماؿ(.يمتـز باحتراـ قواعد سرية لنشاطات البحث )المناىج، البروتكبلت ونتائج األع -
يمتـز باحتراـ قواعد اآلداب وأخبلقيات المينة بخصوص السرقة العممية، تزوير النتائج، المداخبلت والنشر  -

 بدوف إذف مسبق لممشرؼ.
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 ( سنوات لمّدة تكوينو طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو.03يستفيد طالب الدكتوراه مف منحة دراسية خبلؿ ثبلث ) -
 نة في اآلجاؿ المحّددة.يجب أف يقّدـ ممف إعادة تسجيمو كل س -
يخضع طالب الّدكتوراه لؤلحكاـ المنّظمة لطور الّتكويف العالي المسّجل ضمنو، وكذلؾ لؤلحكاـ الواردة في  -

 الّنظاـ الداخمي لمؤّسسة التعميـ العالي المنتسب إلييا.
 

 : المشرف عمى األطروحة
 بحث لطالب الدكتوراه.يمتـز المشرؼ بتخصيص الوقت البّلـز لمتأطير العممي ألعماؿ ال -
 ال يحّق لو تفويض اإلشراؼ عمى البحث إذ لو المسؤولّية الفعمّية لمتأطير. -
 يجب عميو توفير الوسائل البلزمة إلنجاز العمل، وتحديد رزنامة عمل. -
 يجب أف يسير عمى إيداع ممف إعادة تسجيل طالب الّدكتوراه حسب اآلجاؿ المحّددة. -
 ويشير الى النقائص في عمل طالب الدكتوراه، عند إعادة التسجيل السنوية.يجب أف يمتـز بإبداء الرأي  -
عميو أف يخبر كتابيا مسؤوؿ لجنة التكويف في الّدكتوراه بكل إخبلؿ يقوـ بو طالب الّدكتوراه في مجاؿ  -

 أخبلقيات المينة والسموؾ.
 لية.مساعدة طالب الّدكتوراه إلبداء روح المبادرة والصرامة العممية واالستقبل -
 تقديـ تقرير مبرر ومعمل في حالة التنازؿ عف اإلشراؼ. -

 

 :مدير المخبر
 يضمف اندماج طالب الّدكتوراه في المخبر. -
يضمف لطالب الّدكتوراه االستفادة مف نفس التسييبلت التي يتمتع بيا الباحثوف اآلخروف بالمخبر، مف أجل  -

مكانية حضور الممتقيات إنجاز بحثو كالتجييزات واألدوات والمصادر واليياكل  والدعـ المالي والتوثيق وا 
 والمحاضرات وتقديـ عممو أثناء التظاىرات العممية.

 يمتـز بالتنسيق مع المشرؼ عمى األطروحة، ببرمجة نشاطات طالب الّدكتوراه داخل المخبر. -
إذا دعت مساعدة الطالب بالتنسيق مع المشرؼ لتسييل تنقمو الى مخبر بحث بالخارج إلجراء تربص  -

 الضرورة لذلؾ.
 :مسؤول لجنة التكوين في الدكتوراه

يجب أف يسير عمى احتراـ الميثاؽ وتطبيق القرارات المّتخذة والسير الحسف لؤلشغاؿ خبلؿ متابعة وتقييـ  -
 طمبة الّدكتوراه.

 يضمف لطمبة الّدكتوراه الوصوؿ إلى المعمومات ذات الصمة ببرنامج التكوينات. -
 ة الّدكتوراه باآلفاؽ المينية لمتكويف.يجب أف ُيعمـ طمب -
 يجب أف ُيبرمج نشاطات تعميمية وتكوينية )ممتقيات، أياـ لطمبة الدكتوراه(. -
 التأكد مف تقييـ طالب الّدكتوراه ومتابعتو. -
ُمطالب بإخضاع كل العمميات الواجب القياـ بيا لممصادقة )البيداغوجية، والعممية، واإلدارية( مف طرؼ كل  -

 العممّية لمقسـ والكمّية، واإلدارة )رئيس القسـ، والعميد(. الييئات
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 : الشريك االجتماعي االقتصادي
 في حالة إعداد األطروحة بالّشراكة مع مؤّسسة اقتصادية، يمتـز الشريؾ االجتماعي االقتصادي بما يمي:

 وات والتجييزات،تسييل عممّية الوصوؿ إلى الوثائق، الّتأطير الميني، والتمكيف مف استعماؿ األد -
تمكيف طالب الّدكتوراه مف نفس االمتيازات الممنوحة لممتعاونيف مع المؤّسسة: الّنقل، اإلطعاـ وتأميف اإلقامة  -

 عند االقتضاء.  
 : مدير المؤسسة

 يجب أف يمنح لطالب الّدكتوراه عنواف الكتروني عمى موقع المؤسسة عند التسجيل األوؿ. -
 

 يـ اّطمعوا عمى مختمف األحكاـ التنظيمية المحددة لحقوؽ والتزامات كل طرؼ.يصّرح الموقعوف أدناه بأن
 ..........................................................في  ......................................................  بـ                           

 
           ...................................................... :طالب الّدكتوراه

 
   ......................................................: مسؤول لجنة التكوين في الّدكتوراه

 
   ...................................................... :المشرف عمى األطروحة

 
 ......................................................: مدير المخبر

 
  :التكوين في الدكتوراه مؤىل

 ................................................................................... مؤرخ في ........................ قرار وزاري رقم
 

 ………………………….…………………………………………………….…………………………… عنوان التكوين:
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… دان:المي
 

 …………………………………………………….…………………………………………………………………… الشعبة:
 

 ……………………….…………………………………………………………………………………………… التخصص:
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 :مسؤول لجنة التكوين في الدكتوراه
  .....................................................................................االسم: 
 ...................................................................................... المقب:

   ....................................................................................الياتف: 
  ........................................................ البريد اإللكتروني:

 
 

 :  مخبر البحث
............................................................................................................  

 
 :المشرف عمى األطروحة

  .................................................................................................................................... :االسم
 .................................................................................................................................... :المقب

   ................................................................................................................................. :الياتف
  ............................................................................................................... :البريد اإللكتروني

 

 :ألطروحة )إن وجد(المشرف المساعد عمى ا
  ...................................................................................................................................... :االسم
 ......................................................................................................................................: المقب

 ..............................  ...................................................................................................... :الياتف

  ................................................................................................................. :البريد اإللكتروني
 

 :مدير المخبر
  ....................................................................................................................................... :االسم
 ....................................................................................................................................... :المقب

  ... .................................................................................................................................. :الياتف
 .................................................................................................................... :البريد اإللكتروني
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 الّتقييم والمتابعة
 يجب عمى مسؤوؿ لجنة التكويف في الّدكتوراه ولجنة المتابعة تنظيـ يوـ دراسي لتقييـ مدى تقّدـ أعماؿ طمبة

 الّدكتوراه، سنويا.
تتبع المكتسبات الجزئية أو الناقصة بتعميقات تسّجل في الدفتر الممحق، لتمكيف طالب الّدكتوراه مف استدراكيا 

 بسرعة خبلؿ المراحل القادمة.
 نقطة( 30التكوين )

 نقطة( 12دروس التخصص ) -
 السداسي األّول

 ............................................................................................................... :عنوان الدرس
 ............................................................................................................. :الحجم الساعي

 ........................................................................................................................ :المتدخل
  مصادقة لجنة التكوين في الدكتوراه

 

 السداسي الّثاني
 ............................................................................................................... عنوان الدرس:

 ............................................................................................................. لساعي:الحجم ا
 ......................................................................................................................... المتدخل:

 جنة التكوين في الدكتوراه مصادقة ل
 

 نقاط( 06دروس في منيجية البحث وتعميم البيداغوجيا ) -
 منيجية البحث 

 تحديد األىداف والمكتسبات 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 توراهمصادقة لجنة التكوين في الدك
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 تعميم البيداغوجيا والتعميمية 
 تحديد األىداف والمكتسبات 

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 : مصادقة لجنة التكوين في الدكتوراه
 

 نقاط( 06دروس في تكنولوجيات االعالم واالتصال ) -

 تحديد التقنيات واآلليات المكتسبة
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

 مصادقة لجنة التكوين في الدكتوراه: 
 

 نقاط( 06كفاءات لغوية في اإلنجميزية ) -
 المحادثة

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 تحرير المقاالت
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

 : مصادقة لجنة التكوين في الدكتوراه
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 نقطة( 50ال العممية )عمى األقل األعم
 (:"50منشورات دولية صنف "أ )نقطة لكل منشور 

 الرابط عمى النت التاريخ العنوان
   
   
   
   

 

  :)عمى األكثر( 01اختراع احتساب نقطة ) 50براءة اختراع دولية )المنظمة الدولية لمممكية الفكرية 
 تاريخ الّنشر االيداع تاريخ العنوان

   
 

 ( :"40منشورات دولية صنف "ب )نقطة لكل منشور 
 الرابط عمى النت التاريخ العنوان
   
   
   
   

 

 ( "02نقطة لكل منشور، منشوران  30منشورات وطنية صنف "ج )عمى األكثر 
 الرابط عمى النت التاريخ العنوان
   
   

 

  :)عمى األكثر( 01نقطة )اختراع  25براءة اختراع وطنية )المعيد الجزائري لمممكية الفكرية 
 

 تاريخ الّنشر االيداع تاريخ العنوان
   

 

  :عمى األكثر( 02نقطة )مداخمتان  1225مداخالت دولية 
 

 المكان التاريخ العنوان
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  :عمى األكثر( 02نقاط )مداخمتان  10مداخالت وطنية 
 

 المكان التاريخ العنوان
   
   
   

 
 مكتسباتالمصادقة عمى ال

 

 ( 30التكوين )نقطة 

 مصادقة لجنة التكوين في الدكتوراه:
              

 
 
 
  نقطة( 50األعمال العممية )عمى األقل 

 تأشيرة الييئات العممية المؤىمة:
              

 يصّرح الموقعوف أدناه بأنيـ اّطمعوا عمى مختمف األحكاـ التنظيمية المحددة لحقوؽ والتزامات كل طرؼ.

 ................................................في  ..................................................  بـ    
 

         ....................................  ....................................................................................... :طالب الّدكتوراه
 

  ............................. ............................................................: مسؤول لجنة التكوين في الّدكتوراه
 

 ........  ..................................................................................................... :المشرف عمى األطروحة
 

 ...........................................................................................................: مدير المخبر
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   2020ديسمبر 02المــؤّرخ فـي  961بالقــرار رقـم   2ممحــق رقـم 
 الـث وتنظيمــو والذي يحـّدد كيفيـات االلتحـاق بالّتكويـن في الّطـور الثّ 

 وشـروط إعـداد أطروحة الّدكتـوراه ومناقشتيــا
 

 "شبكـة تنقيـط لقبـول طمـب مناقشـة األطروحـة"
 نقطة عمى األقل(  180)

 
 ( 100األطروحة: عمل بحث أصمي .)نقطة 
 ( 30التكوين )نقطة 

 .نقطة 12دروس التخصص:  -
 .نقاط 06: مدخل لمتعميمية والبيداغوجيادروس في منيجية البحث و  -
 .نقاط 06دروس في تكنولوجيات االعبلـ واالتصاؿ:  -
 .نقاط 06كفاءات لغوية في اإلنجميزية:  -
 نقطة( 50)عمى األقل   *األعمال العممية 

 .نقطة 50منشورات دولية صنف "أ":  -
 عمى األكثر(. 01)احتساب اختراع  نقطة 50براءة اختراع دولية )المنظمة الدولية لمممكية الفكرية(:  -
 .نقطة 40نشورات دولية صنف "ب": م -
 عمى األكثر(. 02)احتساب منشوراف  نقطة 30منشورات وطنية صنف "ج":  -
 .عمى األكثر( 01)احتساب اختراع  نقطة 25 براءة اختراع وطنية )المعيد الجزائري لمممكية الفكرية(: -
 عمى األكثر(. 02)احتساب مداخمتاف  نقاط 1225مداخبلت دولية:  -
 عمى األكثر(. 02)احتساب مداخمتاف نقاط  10ية: مداخبلت وطن -

 
 

 .(منشورات في مجالت مصنفة في الفئة ) أ ( أو )ب( )بالنسبة لميادين العموم والتكنولوجيا  * 
 منشورات في مجالت مصنفة في الفئة ) أ ( او )ب( او )ج( )بالنسبة لميادين العموم واالجتماعية واالنسانية(.

 

تي تنشر لدى ناشرين وىميين او في المجالت الوىمية الواردة في القائمة التي تحددىا دوريا المجنة الوطنية ال تقبل المقاالت ال
 .لتصنيف المجالت العممية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لعالي لضمان الّتكوينيتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم ا ،2020ديسمبر  02مؤرخ في  962 رقم قــرار
 2021-2020امعية جلّسنة البعنوان ا المناصب المفتوحة ويحّدد عدد شيادة الّدكتوراه لنيل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020جػػػواف سػػػنة  23الموافػػػق  1441المػػػؤرخ فػػػي أوؿ ذي القعػػػدة  163–20بمقتػػػػضى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 كومة، المعّدؿ والمتّمـ،والمتضمف تعييف أعضاء الح
غشػت سػػنة  23الموافػق  1424جمػادى الّثانيػػة عػاـ  24المػؤّرخ فػػي  279-03وبمقتضػى المرسػوـ الّتنفيػذي رقػػػـ  -

 واّلذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ. 2003
 2005غشػػت سنػػػة  16الموافػػق  1426اـ رجػػب عػػ 11المػػؤّرخ فػػػي 299-05وبمقتضػػى المرسػػوـ الّتنفيػػذي رقػػـ  -

 واّلذي يحّدد مياـ المركز الجامعي والقػواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.
 2008أوت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػػى المرسػػوـ الّتنفيػػذي رقػػـ  -

 شيادة الّدكتوراه.والمتضّمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر و 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األّوؿ عػاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 واّلذي يحّدد صبلحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي.
 2016 يونيػػو سػػنة 14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 واّلذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
ور ػف فػػي الّطػػػالّتكويػػكيفيػػػات االلتحػػػاؽ ب يحػػػّددوالػػذي  2020ديسػػمبر 02 المػػػػؤّرخ فػػػي 961القػػػػرار رقػػػـ  وبموجػػب -

 .ومناقشتيػػا وراهػالّدكتوتنظيمػػو وشػروط إعػداد أطروحة  ثػالّثال
 المّجاف المختّصة لمّندوات الجيوية وسػط، شػرؽ، غرب.وبناًء عػمى محاضر اجتماع  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

ييدؼ المذكور أعبله،  2020ديسمبر 02 المػػؤّرخ فػي 961مف القرار رقـ  5تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
بعنواف ّدكتػوراه لضماف الّتكويف لنيل شيػادة الاآلتي ذكرىا  مؤّسسات الّتعميـ العاليىذا القرار إلى تأىيل 

 ׃2021-2020الّسنة الجامعية 
جامعة العمـو ، جامعة الجمفة، 3، جامعة  الجزائر2، جامعة الجزائر1الجزائرجامعة  ׃الجامعات -

، جامعة 2، جامعة البميدة1جامعة البويرة، جامعة البميدةوالّتكنولوجيا ىواري بومديف، جامعة تيزي وزو، 
 جامعة غرداية، جامعةجامعة خميس مميانة، جامعة بومرداس، لمدية، جامعة اجامعة بجاية، األغواط، 
، جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية 3، جامعة قسنطينة2، جامعة قسنطينة1قسنطينة

جامعة ، 2، جامعة سطيف1، جامعة بسكرة، جامعة سطيف2، جامعة باتنة1جامعة باتنةبقسنطينة، 
جل، جامعة تبسة، جامعة أـ البواقي، جامعة ورقمة، جامعة الطارؼ، جامعة سكيكدة، جامعة جي ،عنابة

جامعة  جامعة برج بوعريريج،جامعة الوادي، جامعة خنشمة، جامعة سوؽ أىراس، جامعة مسيمة، 
جامعة جامعة الشمف، جامعة أدرار، جامعة سيدي بمعباس، جامعة تيارت، جامعة تممساف، قالمة، 

، جامعة العموـ والتكنولوجيا 2، جامعة وىراف1غانـ، جامعة وىرافبشار،جامعة معسكر، جامعة مست
 .  بوىراف
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لمركز المركز الجامعي بتيبازة،  لمركز الجامعي بأفمو، المركز الجامعي بتمنراست، ׃المراكز الجامعية -
المركز المركز الجامعي بغميزاف، المركز الجامعي بميمة، الجامعي بإليزي، لمركز الجامعي ببريكة، 

المركز الجامعي المركز الجامعي بتيسمسيمت، المركز الجامعي بالنعامة، لجامعي بعيف تموشنت، ا
 المركز الجامعي بمغنية.بالبيض، 

المدرسة الوطنية العميا لئلعبلـ اآللي، المدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واالقتصاد  ׃المدارس -
المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المدرسة التطبيقي، المدرسة الوطنية العميا لؤلشغاؿ العمومية، 

المدرسة المدرسة العميا لمتجارة، مدرسة الدراسات العميا التجارية، الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، 
المدرسة  المدرسة الوطنية العميا لمري،المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا، الوطنية العميا لمفبلحة، 

المدرسة  المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، البيو تكنولوجيا بقسنطينة، الوطنية العميا في
العميا لممناجـ والمعادف بعنابة، المدرسة العميا في التكنولوجيا الصناعية بعنابة، المدرسة العميا الوطنية 

 المدرسة العميا في العمـو الفبلحية بمستغانـ. إلدارة األعماؿ بتممساف، 
يحّدد عدد المناصب المفتوحة لفائدة كّل مؤّسسة مف مؤّسسات التعميـ العالي المذكورة في المادة األولى  :2 المادة

 ا لممبلحق المرفقة بيذا القرار.وفقً 
 مف تاريخ أّوؿ تأىيل، مع مراعاة أحكاـ ابتداء ( سنوات03ثبلثة ) لمّدة يؤّىل الّتكويف في الّدكتوراه :3المادة 

 أعبله. المذكور 2020ديسمبر 02 المػػؤّرخ فػي 961 مػف القرار رقـ 20و 5 المادتيف
، كّل فيما أعبلهمؤّسسات الّتعميـ العالي المذكورة  ومديرو المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييفيكّمف  :4المادة 

 لعممي.والبحث ا النشرة الّرسمية لمّتعميـ العالياّلذي سينشر في  يخّصو، بتنفيذ ىذا القرار
 

 2020 ديسمبر 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لضمان الّتكوين ضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العاليالمت ،2020ديسمبر 02 مــؤّرخ فـيال 296رقم  القرارممحـق ب
  2021-2020امعية جلّسنة البعنوان ا المناصب المفتوحة ويحّدد عدد شيادة الّدكتوراه لنيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1الجزائرجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP Droit R2 
LAGGOUNE El-

Oualid 

 3 كاهىن ألاسشة

33 

 3 يتالفىش  يتامللى

 3 كاهىن أعماٌ

 3 داسة واملاليتلا 

 3 كاهىن الخأميىاث

 3 وسان والحشياث العامتحلىق لا

 3 اللاهىن اللظائي

 3 اللاهىن الذولي

 3 كاهىن البيئت والعمشان

 3 اللاهىن املذوي

 3 اللاهىن الجىائي

SHS 

Sciences Islamiques – 
Charia 

R2 
OUELD KHESSEL 

Slimane 

 3 الششيعت واللاهىن 

 3 لاسن الففه امل 9

 3 أصٌى الفله

Sciences Islamiques - R2 ADMANE Aziz 9 3 اللغت العشبيت والذساساث اللشآهيت 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Langue Arabe  
et Civilisation Islamique 

 3 إعجاص اللشآن والذساساث البياهيت

 3 الحظاسة لاسالميت

Sciences Islamiques - 
Oussoul Eddine 

R2 
KACEM CHUKH 

Belhadj 

 3 الحذيث وعلىمه

12 
 3 ملاسهت ألاديان

 3 عليذة

 3 اللشآن الىشيم وعلىمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2الجزائرجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

LLA 

Etudes Critiques R2 MELLAHI Ali 

 3 الىلذ العشبي الحذيث واملعاصش

 3 الىلذ العشبي اللذيم 9

 3 هلذ مغاسبي

Etudes Linguistiques R2 
TAZEROUTI 

Hafida 

 3 لساهياث عامت

12 
 3 يتلساهياث جطبيل

 3 لساهياث عشبيت

 3 حعليميت اللغاث

Etudes Littéraires R2 LARFI Naciba 

 3 أدب عالمي وملاسن 

12 
 3 أدب كذيم

 3 أدب عشبي حذيث ومعاصش

 3 أدب حضائشي 

LLE Langue Allemande R2 HAMI  Nadjia 

Littérature Allemande 
et Discours 

Interculturels 
3 

9 Sciences du Langage et 
Analyse du Discours 

3 

Didactique des Langues 
Etrangères 

3 

LLE 

Langue Française R2 BENALI Souad 

Sciences du Langage : 
Analyse  du Discours  
et Sociolinguistique 

3 

9 

Littérature : Littératures 
Contemporaines 

3 

Didactique : 
Plurilinguisme, 

Pluriculturalisme et 
Didactique du FLE 

3 

Langue Italienne R2 
KHELOUIATI 

Souad 

Linguistique 3 
9 Didactique 3 

Civilisation 3 

Traduction R2 MERIBAI Souhila 

 3 الترحمت اللاهىهيت عشبي/اهجلحزي 

والذساساث اللغىيت الترحمت  6

 عشبي/فشوس ي
3 

SHS 
 

Sciences Humaine - 
Histoire 

R2 DAHMANI Toufik 

 3 هصىص ووثائم جاسيخ الجضائش املعاصش

15 

 3 جاسيخ الجضائش املعاصش

 3 الخاسيخ والحظاساث اللذيمت

 3 جاسيخ الجضائش في العصش الحذيث

 3 الخاسيخ الىسيط

SHS 

Sciences Humaines - 
Archéologie 

R2 
MEHENTEL 

Djahida 

 3 آثاس ما كبل الخاسيخ

12 
 3 آثاس كذيمت

 3 آثاس إسالميت

 3 الصياهت والترميم

Sciences Humaines - 
Bibliothéconomie 

R2 DJEZAIRI Samir 

 3 إداسة أهظمت املعلىماث

 3 علم ألاسشيف 9

 3 املعلىماث والخىثيم جىىىلىحيا
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Sciences Sociales - 
Orthophonie 

R2 AZDAOU Chafika 

 3 علم ألاعصاب اللغىي العيادي

 3 والاجصاٌأمشاض اللغت  9

 3 إعاكت سمعيت

Sciences Sociales - 
Philosophie 

R2 DJARI Djaouida 

 3 فلسفت الحظاسة

15 

 3 الفلسفت الخطبيليت

 3 فلسفت عشبيت إسالميت

فلسفت الليم وابسخمىلىحيت 

 العلىم لاوساهيت
3 

 3 مىطم وفلسفت العلىم

SHS 

Sciences Sociales - 
Psychologie 

R2 
ADJRAD 

Mohamed 

 3 علم الىفس املذسس ي

15 

 3 علم الىفس العمل والخىظيم

 3 )الاولييييي( علم الىفس العيادي

 3 علم هفس الصحت

 3 الاحخماعيعلم الىفس 

Sciences Sociales - 
Sciences de l'Education 

R2 
KHELAIFIA 
Mohamed 

 3 التربيت الخاصت والخعليم املىيف

 3 اللياس ي الىفس ي والخلىيم التربىي  9

 3 ألاهظمت الخعليميت واملىاهج املذسسيت
Sciences Sociales - 

Sciences des Populations 
R2 KOUACHE Zahra 3 3 السيان والصحت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  3الجزائرجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP Sciences Politiques R2 
CHELBI 

Mohammed 

 3 دساساث افشيليت

24 

 3 دساساث اكليميت

 3 العالكاث الذوليت

 3 حسيحر املىاسد البششيت

 3 دساساث سياسيت ملاسهت

 3 الذساساث ألامىيت والاستراجيجيت

 3 سياست عامت 

 3 وحماعاث محليتداسة إ

SEGC  

Sciences Commerciales R2 
BENLOUKIL 

Ramdane 

 3 حسىيم مصشفي

 3 ماليت وججاسة دوليت  9

 3 حسىيم الخذماث 

Sciences de Gestion R2 KISRA Messaoud 

 3 إداسة املحزاهيت

15 

وهظم  الاكخصادي الاسخعالم

 املعلىماث
3 

 3 إداسة ألاعماٌ

 3 إداسة املىاسد البششيت

 3 لاداسة املاليت

SEGC  

Sciences Economiques R2 BENZIANE Radia 

 3 واسدششاف اكخصاديجحليل 

15 

 3 همي  اكخصاد

 3 الخىميت  اكخصاد

 3 هلذي وبىيي  اكخصاد

 3 وحسيحر املؤسساث  اكخصاد

Sciences Financières  
et Comptabilité 

R2 
KEDDI 

Abdelmadjid 

 3 محاسبت وجذكيم

 3 ماليت وبىىن  9

 3 ماليت املؤسست 

SHS 
Sciences Humaines - 

Sciences de 
R2 

BEN RAOUANE 
Belkacem 

الاجصاٌ الجماَحري والىسائط 

 الجذيذة
3 15 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

l’Information et de la 
Communication 

 3 بصشي -سمعي

 3 الاجصاٌ في الخىظيماث

 3 صحافت مطبىعت والىتروهيت

 3 اجصاٌ وعالكاث عامت

STAPS 

Activité Physique  
et Sportive Educative 

R2 
BOUKHERRAZ 

Redouane 

 3 اليشاط البذوي الشياض ي الترويحي
6 

 3 اليشاط البذوي الشياض ي املذسس ي

Administration et 
Gestion du Sport 

R2 
DECHAICHA 

Abderrahmane 

حسيحر امليشئاث الشياطيت واملىاسد 

 البششيت
3 3 

Entrainement Sportif R2 BOUHAL Fayçal 

 3 الخحظحر الىفس ي الشياض ي

 3 الخحظحر البذوي الشياض ي 9

 3 الخذسيب الشياض ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بجايةجامعة 

Domaine Filière 
Type de 

formation 
(H/R1/R2) 

Responsable de la 
filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

DSP Droit R2 BERRI Noureddine 

 3 كاهىن أعماٌ

 3 كاهىن عام 9

 3 كاهىن خاص

LCA 
Linguistique  
et Didactique 

R1 BERKAI Abdeaziz 

Etudes Linguistiques 
Amazighes 

3 
6 

Langue, Variation  
et Aménagement 

3 

LLA 

Etudes Linguistiques H LAHOUEL Tassadit 

 3 لساهياث جطبيليت

 3 لساهياث عشبيت 9

 3 لساهياث الخطاب

Etudes Littéraires R1 
BETATACHE 

Boualem 

 3 أدب حضائشي حذيث ومعاصش
6 

 3 أدب عشبي حذيث ومعاصش

LLE Langue Française R1 LANSEUR Soufiane 

Sciences du Langage 3 

9 
Didactique du FLE 3 

Sciences des Textes 
Littéraires 

3 

MI Informatique R2 TARI Abdelkamel 

Data Science 3 

9 Intelligence Artificielle et Génie 
Logiciel 

3 

Réseaux et Systèmes Distribués 3 

MI 

Mathématiques R1 
BOULAHIA ep. TALBI 

Fatiha 
Probabilités et Statistique 3 

6 
Analyse 3 

Mathématiques 
Appliquées 

H 
RADJEF Mohammed 

Said 

Mathématiques Financières 3 

9 

Modélisation Mathématique 
et Evaluation des 

Performances des Réseaux 
3 

Modélisation Mathématique 
et Techniques de Décision 

3 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 
R2 CHITTI Mohand 

 3 الخجاسة الذوليت والخذماث اللىحسديت

 3 حسىيم 9

 3 سة دوليتماليت وججا

SNV Biotechnologie R2 KHETTAL Bachra 

Biotechnologie 
 Microbienne 

3 

9 Biotechnologie  
et Santé 

3 

Biotechnologie Alimentaire 3 

SNV 
Ecologie  

et Environnement 
H RAMDANE Zouhir 

Ecologie 3 

9 
Biodiversité et Sécurité 

Alimentaire 
3 

Toxicologie Industrielle  
et Environnementale 

3 
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Domaine Filière 
Type de 

formation 
(H/R1/R2) 

Responsable de la 
filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

SNV 

Sciences 
Alimentaires 

R2 
MAKHLOUF ep. 

BOULEKBACHE Lila 

Production  
et Transformation Laitière 

3 

9 Qualité des Produits 
 et Sécurité Alimentaire 

3 

Sciences des Corps Gras 3 

Sciences Biologiques R2 AMIR Nadir 

Microbiologie 3 

9 
Bilogie et Physiologie 

Animale 
3 

Biochimie Appliquée 3 

ST 

Automatique R1 GUENOUNOU Ouahib 
Automatique et Systèmes 3 

6 Automatique et 
Informatique Industrielle 

3 

Electrotechnique R2 TAIB Nabil 

Réseaux Electriques 3 

12 
Electrotechnique 

Industrielle 
3 

Commandes Electriques 3 
Machines Electriques 3 

Génie Civil R1 
TAHAKOURT 
Abdelkader 

Structures 3 
6 

Matériaux en Génie Civil 3 

ST 

Génie des Procédés R2 DJIDJELLI Hocine 

Génie Chimique 3 

12 
Génie des Polymères 3 

Génie Alimentaire 3 
Génie Pharmaceutique 3 

Génie Mécanique H 
SAD-EDDINE 
Abdelhamid 

Construction Mécanique 3 
9 Génie des Matériaux 3 

Energétique 3 

Hydraulique H SAOU Abdelhamid 

Génie Hydraulique  
et Environnement 

3 

9 Ressources en Eau 3 
Ouvrages et Aménagements 

Hydrauliques 
3 

Télécommunications R1 AZNI Mohamed 

Réseaux  
et Télécommunications 

3 
6 

Systèmes de 
Télécommunications 

3 

STAPS 
Activité Physique  

et Sportive Educative 
R2 IDIR Abdennour 3 3 اليشاط البذوي الشياض ي املذسس ي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1البميدةجامعة 

Domaine Filière 
Type de 

formation 
(H/R1/R2) 

Responsable de la 
filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

AUMV Architecture R1 
ABDESSEMED ep. 

FOUFA Aicha Amina 

Architecture et 
Technologie 

3 

9 
Architecture Urbaine  

et Environnement 
3 

Patrimoine Architectural,  
Urbain et Paysager 

3 

MI 

Informatique R2 
OULD-KHAOUA 

Mohamed 

Génie Logiciel 3 

9 
Réseaux et Systèmes 

Distribués 
3 

Réseaux et Sécurités 3 

Mathématiques H 
BENBACHIR 

Maamar 

Recherche Opérationnelle 3 

9 
Analyse Fonctionnelle  

et Equations Différentielles 
3 

Probabilités et Statistique 3 

SM Physique R1 
SIDOUMOU 
Mohamed 

Physique Théorique 3 
9 Physique des Matériaux 3 

Physique des Rayonnements 3 

SNV Biotechnologie R2 
BENFEKIH ep. 

ALLAL Leila 

Biotechnologie Microbienne 3 

9 
Biotechnologie et 

Valorisation  des Plantes 
3 

Biotechnologie Végétale 3 
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Domaine Filière 
Type de 

formation 
(H/R1/R2) 

Responsable de la 
filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

SNV 

Sciences 
Alimentaires 

H MEGATLI Smain 

Agro-Alimentaires et 
Contrôle  de Qualité 

3 

9 
Sécurité Agro-Alimentaires  

et Assurances Qualité 
3 

Nutrition et Sciences  
des Aliments 

3 

Sciences Biologiques R2 SAIDI Fairouz 

Microbiologie 3 

9 
Biodiversité et Physiologie 

Végétale 
3 

Parasitologie 3 

ST 

Aéronautique R2 BOUKRAA Salah 

Propulsion Avion et 
Structures Aéronautiques 

3 

9 
Exploitation Aéronautique  

et Opérations Aériennes 
3 

Avionique et CNS 
Management  

du Trafic Aérien 
3 

Automatique H KARA Kamel 
Automatique et Systèmes 3 

6 Automatique et 
Informatique Industrielle 

3 

Electronique H DJENDI Mohamed 
Systèmes Embarqués 3 

9 Micro-Electronique 3 
Electronique 3 

ST 

Energies 
Renouvelables 

H HAMID Abdelkader 

Energies Renouvelables  
en Electronique 

3 

9 Energies Renouvelables  
en Mécanique 

3 

Energies Renouvelables 3 

Génie Biomédical H CHERFA Yazid 
Instrumentation 

Biomédicale 
3 3 

Génie des Procédés R2 ISSAADI Rachid 

Génie Chimique 3 

12 

Génie des Procédés  
des Matériaux 

3 

Génie des Procédés 
Organiques 

3 

Génie Pharmaceutique 3 

Génie Mécanique R1 
BOUMEDDANE 

Boussaad 

Construction Mécanique 3 
9 Génie des Matériaux 3 

Energétique 3 

Télécommunications H DJEBARI Mustapha 

Télécommunications 3 

9 
Réseaux  

et Télécommunications 
3 

Systèmes  
de Télécommunications 

3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2البميدةجامعة 

Domaine Filière 
Type de 

formation 
(H/R1/R2) 

Responsable de la 
filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

DSP 

Droit R1 HAMIDA Ahcene 

 3 كاهىن العلىد واملسؤوليت

15 

 3 كاهىن دولي عام

 3 اللاهىن الجىائي والعلىم الجىائيت

 3 كاهىن البيئت والخىميت املسخذامت

 3 الاداسة واملاليت

Sciences Politiques R1 CHERGUI Mahmoud 
 3 اداسة املىاسد البششيت

6 
 3 العالكاث الذوليت

LLA Etudes Critiques R2 
BELAZOUGUI 

Mohamed 

 3 الىلذ العشبي اللذيم

 3 هلذ حذيث ومعاصش 9

 3 هلذ مغاسبي
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Domaine Filière 
Type de 

formation 
(H/R1/R2) 

Responsable de la 
filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

Etudes 
Linguistiques 

R1 MANSOURI Ali 

 3 لساهياث جطبيليت

 3 لساهياث عشبيت 9

 3 يميت اللغاثحعل

Etudes Littéraires R2 BOUZIDI Naima 

 3 أدب حضائشي حذيث ومعاصش

 3 أدب عشبي حذيث ومعاصش 9

 3 أدب عشبي كذيم

LLE 

Langue Anglaise R2 
BOUCHAMA 

Mohammed-Redha 

Didactique 3 

9 
Littérature Générale 

 et Comparée 
3 

Littérature et Civilisation 3 

Langue Française R2 AKMOUN Houda 

Sciences du Langage 3 

9 
Didactique de la Rédaction 

Scientifique en FLE 
3 

Didactique des Langues 
et des Cultures 

3 

Langue Italienne H ADDOU Merouane 
Linguistique 3 

9 Didactique 3 
Civilisation 3 

SEGC 

Sciences 
Commerciales 

R2 
HADJ AISSA Sid 

Ahmed 
 3 3 إداسة الدسىيم

Sciences de Gestion R2 YEDDOU Mohamed 

 3 حسيحر املىاسد البششيت

 3 حسيحر عمىمي 9

 3 إداسة ألاعماٌ

Sciences 
Economiques 

R2 
BOUCHAMA 

Mustapha 

 3 الصحرفت لاسالميت

15 

 3 الخأميىاث اكخصاد

 3 ماليت وبىىن

 3 واسدششاف اكخصاديجحليل 

 3 همي اكخصاد

SEGC 
Sciences Financières 

et Comptabilité 
R2 AMOURA Djamel 

 3 محاسبت وجذكيم

21 
 3 محاسبت وحبايت

 3 املاليت العامت والدششيع املالي الظشيبي

 3 وماليت املؤسست حبايت

SHS 

Sciences Humaine - 
Histoire 

H DAHACHE Sadek 

ألاوسوبيت في العصش  املغاسبيتالعالكاث 

 واملعاصشالحذيث 
3 

9 
 املهاحشون املغاسبت بفشوسا ودوسَم 

 1692-1781الىطني واللىمي 
3 

العلم واملجخمع والاكخصاد في املغشب 

 ألاوسط في العصش الىسيط
3 

Sciences Sociales - 
Orthophonie 

R2 SAM Nadia  3 3 والاجصاٌأمشاض اللغت 

Sciences Sociales - 
Psychologie 

H MIHOUBI Faouzi 

علم الىفس العمل والخىظيم وحسيحر 

 املىاسد البششيت
3 

9 
 3 الاحخماعيعلم الىفس 

 3 علم الىفس العيادي واملشض ي

SHS 

Sciences Sociales - 
Sciences de l'Education 

H 
TELLI 

Abderrahmane 

 3 اللياس ي الىفس ي والخلىيم التربىي 

 3 جىحيه وإسشاد هفس ي وجشبىي  9

 3 علم الىفس التربىي 

Sciences Sociales - 
Sciences des 
Populations 

R2 
BEDROUNI 
Mohammed 

 3 3 علم السيان

Sciences Sociales - 
Sociologie 

R2 CHOUIMET Karim 

 3 علم احخماع التربيت

21 
 3 علم احخماع الخىظيم والعمل

 3 علم احخماع الاجصاٌ

 3 علم احخماع الاهحشاف والجشيمت
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  البويرةجامعة 
 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsible 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP Droit R1 CHIHANI Samir 
 3 كاهىن عام

6 
 3 كاهىن خاص

SHS 

Sciences Sociales 
- Psychologie 

R1 
HALLOUANE 

Zouina 

 3 علم الىفس املذسس ي

 3 علم الىفس العمل والخىظيم 9

 3 )الاولييييي( علم الىفس العيادي

Sciences Sociales 
- Sociologie 

R1 ZAAF Khaled 

 3 والجشيمت الاهحشاف احخماععلم 

 3 م احخماع الخىظيم والعملعل 9

 3 علم احخماع التربيت

SM Chimie H KAOUA Rachedine 

Chimie de l'Environnement 3 

9 Chimie des Matériaux 3 

Chimie Organique 3 

STAPS 

Activité Physique  
et Sportive 
Educative 

H 
BENABDERRAHMANE  

Sid Ali 

 3 الشياض ي الترويحياليشاط البذوي 

 3 اليشاط البذوي الشياض ي التربىي  9

 3 اليشاط البذوي الشياض ي املذسس ي

Administration  
et Gestion du 

Sport 
H KHIRI Djamel 

 3 حسيحر امليشئاث الشياطيت واملىاسد البششيت
6 Administration et Gestion de 

Sport 
3 

Entrainement 
Sportif 

R2 MAZARI Fatah 

 3 الخحظحر الىفس ي الشياض ي

 3 الخذسيب الشياض ي 9

 3 الخحظحر البذوي الشياض ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بومرداسجامعة 

 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SM Physique R1 
ABAIDIA Saddik  

El Hak 

Physique de la Matière 
Condensée 

3 

9 Physique Théorique 3 

Dynamique des Fluides  
et Energétiques 

3 

SNV 
Sciences 

Agronomiques 
H ADJLANE Nouredine 

Production et Nutrition 
Animale 

3 

9 Phytopharmacie et Protection 
des Végétaux 

3 

Production Végétale 3 

ST 

Electromécanique R2 BENAZZOUZ Djamel 
Maintenance Industrielle 3 

6 
Mécatronique 3 

Electronique H 
MESSAOUDI 
Noureddine 

Micro-électronique 3 

9 Instrumentation 3 

Electronique des Systèmes 
Embarqués 

3 

ST 

Electrotechnique H KHELDOUN Aissa 

Commandes Electriques 3 

9 Electrotechnique 3 

Energies Renouvelables 3 

Energies 
Renouvelables 

H HACHEMI Madjid 

Energies Renouvelables  
en Electrotechnique 

3 
6 

Energies Renouvelables  
en Mécanique 

3 

Télécommunications R1 CHETTOUH Dalila 

Réseaux et 
Télécommunications 

3 
6 

Systèmes de 
Télécommunications 

3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  الجمفةجامعة 
 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SEGC 

Sciences 
Commerciales 

R2 SEDDIKI Naas 

 3 ة دونيت مانيت وتجار

 3 تسويق سياحي وفنذقي  9

 3 تسويق انخذماث 

Sciences de Gestion R2 
DJOUAL 

Mohammed Said 

 3 انموارد انبشريت إدارة

12 
 3 األعمال إدارة

 3 مقاوالتيت

 3 تسيير عمومي

Sciences 
Economiques 

R2 KACHAM Ismail 

 3 رافاقتصادي واستشتحهيم 

 3 كمي  اقتصاد 9

 3 وبنكينقذي  اقتصاد

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 
R2 HADIDI Adem 

 3 محاسبت ومانيت 

12 
 3 محاسبت وجبايت 

 3 مانيت وبنوك 

 3 مانيت وبنوك إسالميت 

SHS 

Sciences Humaine - 
Histoire 

H GUEN Mohammed 

 3 انمغرب انعربي انحذيث تاريخ

 3 تاريخ بالد انمغرب انوسيط 9

 3 بالد انمغرب انمعاصر تاريخ

Sciences Humaines 
- Archéologie 

H DJOUDI Mohamed 

 3 آثار ما قبم انتاريخ

 3 آثار إسالميت 9

 3 انصيانت وانترميم

SM Physique H 
KHARROUBI 

Mohamed 

Matière Condensée 3 

9 Physique des Matériaux 3 

Physique Energétique et 
Energie Renouvelable 

3 

SNV 
Ecologie  

et Environnement 
R1 SOUTTOU Karim 

Parasitologie et Interaction 
Négative 

3 
6 

Ecologie Animale 3 

ST 

Automatique R1 GUESMI Kamal 
Automatique et Systèmes 3 

6 
Automatique 3 

Electromécanique H LARROUSSI Kouider 

Maintenance Industrielle 3 

9 Mécatronique 3 

Electromécanique 3 

ST 

Electronique H HAFAIFA Ahmed 

Systèmes Embarqués 3 

9 
Instrumentation des 

Systèmes 
3 

Electronique Embarquée 3 

Electrotechnique H MAZOUZ Lakhdar 

Electrotechnique 
Industrielle 

3 

9 
Commande Electriques  
et Systèmes Industriels 

3 

Electronique de Puissance 
Avancée 

3 

Génie Civil R1 GUETTALA Salim 

Structures 3 

9 Géotechnique 3 

Matériaux en Génie Civil 3 

Génie Mécanique H KEZRANE Cheikh 

Construction Mécanique 3 

9 Génie des Matériaux 3 

Energétique 3 

Travaux Publics H BEN AHMED Baizid Voies et Ouvrages d'Art 3 3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  غردايةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité  

Total 
(Filière) 

DSP 

Droit R2 BEN CHOHRA Choul 

 3 القانوف الجنائي االداري 

15 

 3 القانوف البنكي والمالي

 3 القانوف االداري 

 3 القانوف الدولي الجنائي 

 3 قانوف عقاري  

Sciences Politiques R1 
DJIDOUR Hadj 

Bachir 

 3 تنظيـ سياسي واداري 

 3 ادارة وجماعات محمية 9

 3 جية وعبلقات دوليةاستراتي

SEGC  

Sciences 
Commerciales 

H 
OULADHAIMOUDA 

Abdelatif 

 3 تسويق دولي 

 3 تسويق صناعي  9

 3 تسويق الخدمات 

Sciences de Gestion R1 CHERGUI Mehdi 

 3 تسيير الموارد البشرية

 3 تسيير عمومي 9

 3 إدارة األعماؿ

SEGC 

Sciences 
Economiques 

H BENSAHA Ali 

 3 اقتصاد كمي 

 3 إقصاد نقدي وبنكي  9

 3 إقصاد وتسيير المؤسسات 

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 
R2 CHRAA Youcef 

 3 تدقيق ومراقبة التسيير

 3 محاسبة  9

 3 مالية المؤسسة 

SHS 

Sciences Islamiques 
– Charia 

H 
HABBES 

Abdelkader 

 3 الشريعة والقانوف 

 3 الفقو وأصولو  9

 3 الففو المقارف 

Sciences Sociales H AOUISSI Kamel 

 3 عمـ اجتماع التنظيـ

 3 عمـ اجتماع الثقافي 9

 3 عمـ اجتماع التربية 

Sciences Sociales - 
Psychologie 

R1 YAGOUB Mourad 

لنفس العمل والتنظيـ وتسيير عمـ ا
 3 الموارد البشرية

 3 عمـ النفس المدرسي  9

 3 عمـ النفس العيادي )االكمينيكي( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خميس مميانةجامعة 

Domaine Filière 
Type de 

formation 
(H/R1/R2) 

Responsable de la 
filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité  

Total (Filière) 

DSP 

Droit H AMROUCHE Ahcene 

 3 قانوف األسرة

21 
 3 قانوف أعماؿ 

 3 قانوف دولي عاـ

 3 القانوف االداري 

Sciences Politiques H TAYEB Djamila 

 3 لدوليةالعبلقات ا

 3 االدارة المحمية 9

 3 سياسة عامة 

 
 

SEGC 

 

Sciences 
Commerciales 

R2 BENAOULA Hakim 

 3 تسويق سياحي وفندقي 

 3 إدارة التسويق  9

 3 تسويق الخدمات 
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Domaine Filière 
Type de 

formation 
(H/R1/R2) 

Responsable de la 
filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité  

Total (Filière) 

 
 
 
 

 

 
 

SEGC 

Sciences de Gestion R2 CHICHA Nawal 

 3 تسيير عمومي

21 
 3 مقاوالتية

 3 إدارة األعماؿ

 3 إدارة الموارد البشرية

Sciences 
Economiques 

R2 NACEUR Elmahdi 

 3 التأمينات اقتصاد

21 
 3 كمي  اقتصاد

 3  وبنكينقدي  اقتصاد

 3 وتسيير المؤسسات  اقتصاد

SEGC 
Sciences Financières 

et Comptabilité 
R2 

KHEBAZI Fatima 
Zohra 

 3 محاسبة 

 3 مالية وتأمينات  9

 3 محاسبة وجباية معمقة 

SHS 
 

Sciences Humaine - 
Histoire 

R1 DOUHA Abdelkader 

 3 تاريخ الجزائر المعاصر

 3 تاريخ الجزائر في العصر الحديث  9

 3 التاريخ الوسيط

Sciences Sociales - 
Sciences de 
l'Education 

R1 SISSANI Rabah 

 3 اإلرشاد والتوجيو

 3 عمـ النفس المدرسي 9

 3 عمـ النفس التربوي 

STAPS 

Activité Physique  
et Sportive 
Educative 

R2 
BENHADJ Djilali 

Smail 

 3 النشاط البدني الرياضي الترويحي
6 

 3  النشاط البدني الرياضي المدرسي

Entrainement 
Sportif 

H SMAIL Sadek 

 3 النخبوي التحضير الرياضي 

 3 التدريب الرياضي 9

Analyse et Expertise  
de la Performance Sportive 

3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  األغواطجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP Droit R1 
BEN SALAH 
Mohamed 
Hadj Aissa 

 3 قانوف أعماؿ

12 

 3 القانوف الدولي والعبلقات الدولية

 3 القانوف العاـ المعمق

 3 قانوف البيئة والتنمية المستدامة

 3 الخاص المعمقالقانوف 

 3 قانوف جنائي لؤلعماؿ

 3 قانوف عقاري 

LLE Langue Française H 
LAHCENE 

Zohra 
Chahrazade 

Littérature Francophone 3 

9 
Littérature 3 

Didactique des Langues 
et des Cultures 

3 

MI Informatique H 
YAGOUBI 
Mohamed 

Bachir 

Data Science 3 

9 
Systèmes Intelligents  

et Apprentissage 
Automatique 

3 

Réseaux et Sécurités 3 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 
R1 

MOKHTARI 
Abdeljabar 

 3 مالية وتجارة دولية

 3 تسويق سياحي وفندقي 9

 3 تسويق الخدمات

SEGC 
Sciences 

Economiques 
R2 

MEDOUAKH 
Madjda 

 3 نقدي وبنكي اقتصاد

 3 وتسيير المؤسسات اقتصاد 9

 3 إسبلمي اقتصاد
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Sciences Financières 
 

et Comptabilité 
R2 

BOUDERBALA 
Sarra Hadda 

 3 محاسبة وتدقيق

 3 مالية وبنوؾ 9

 3 محاسبة وجباية معمقة

SHS 

Sciences Humaine - 
Histoire 

R1 
ALLALI 

Mahmoud 

 3 تاريخ المغرب الحديث والمعاصر

 3 تاريخ وحضارة المشرؽ االسبلمي 9

 3 التاريخ والحضارات القديمة

Sciences Humaines - 
Sciences de 

l’information et de 
la Communication 

H TRIF Atallah 

االتصاؿ الجماىيري والوسائط 
 3 الجديدة

 3 ري بص-سمعي 9

 3 اتصاؿ وعبلقات عامة

Sciences Islamiques 
– Charia 

R1 
OUARNIKI 
Mohamed 

 3 الفقو المقارف وأصولو
6 

 3 الفقو وأصولو

SM Physique H 
HALIT 

Mohamed 

Physique des Matériaux 3 

9 
Physique Appliquée 3 

Physique des Matériaux  
et Nanostructures 

3 

ST 

Automatique H 
BEN ALIA 

Atallah 

Automatique et Systèmes 3 

9 
Automatique et 

Informatique Industrielle 
3 

Automatique et 
Robotique 

3 

Electrotechnique H 
MOKHTARI 

Bachir 

Réseaux Electriques 3 

15 

Electrotechnique 
Industrielle 

3 

Commandes Electriques 3 
Génie Electrique 3 

Matériaux en 
Electrotechnique 

3 

Génie Mécanique H 
HAMMOU 

Abdelkader 
Djilali 

Installations Energétiques  
et Turbomachines 

3 
9 

Ingénierie Mécanique 3 
Génie des Matériaux 3 

STAPS 

Activité Physique  
et Sportive 
Educative 

R1 
BAIT 

Redouane 
Bendjeddou 

 3 النشاط البدني الرياضي الترويحي
6 

 3  النشاط البدني الرياضي المدرسي

Administration et 
Gestion du Sport 

H BAIT Aissa 

تسيير المنشئات الرياضية والموارد 
 3 البشرية

6 
Administration et 
Gestion de Sport 

3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المديةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

DSP Droit R2 
CHEMICHEM 

Rachid 

 3 لة والمؤسساتقانوف الدو 

15 

 3 قانوف عقاري 

 3 قانوف أعماؿ 

 3 قانوف دولي عاـ

 3 القانوف الجنائي والعمـو الجنائية

LLA 

Etudes Critiques R1 AIOULA Salim 

 3 النقد العربي القديـ

 3 نقد حديث ومعاصر  9

 3 نقد مغاربي

Etudes 
Linguistiques 

R2 
BENHADJER 

Mohamed 

 3 لسانيات عربية 

 3 لسانيات الخطاب  9

 3 تعميمية المغات 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

Etudes Littéraires R1 
NAHILIA 

Messaoud 

 3 أدب حديث ومعاصر 

 3 أدب جزائري حديث ومعاصر 9

 3 السرديات وتحميل الخطاب

SEGC  
Sciences 

Commerciales 
R2 

MOULOUDJ 
Kamel 

 3 سويقت
 3 تجارة دولية 6

SEGC  

Sciences de Gestion H 
KEBTAN 
Chaouki 

 3 األعماؿ  إدارة

 3 تسيير عمومي 9

 3 اإلدارة المالية

Sciences 
Economiques 

H 
KHELIL 

Abdelkader 

 3 كمي  اقتصاد

 3 نقدي وبنكي  اقتصاد 9

Economie Internationale 3 

Sciences Financières 
 

et Comptabilité 
R1 MEKID Ali 

 3 محاسبة وتدقيق

 3 مالية وبنوؾ  9

 3 مالية المؤسسة 

SHS 

Sciences Humaine - 
Histoire 

H GHERBI Elkali 

 3 تاريخ المغرب العربي الحديث

9 
 3 الدولة العثمانية

تاريخ وحضارة الغرب االسبلمي 
 3 عصر الوسيط في ال

Sciences Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

R1 
SEHARI 

Mostapha 

 3 بصري -سمعي

 3 اتصاؿ وعبلقات عامة 9

 3 االتصاؿ التنظيمي

Sciences Sociales - 
Psychologie 

H BEKKIS Farid 

 3 عمـ النفس العمل والتنظيـ 

 3 )االكمينيكي(  مـ النفس العياديع 9

 3 االجتماعيعمـ النفس 

SHS 

Sciences Sociales - 
Sciences de 
l’Education 

H ATCHI Addel 

 3 التربية الخاصة والتعميـ المكيف

 3 عمـو التربية 9

 3 التربية والتعميـ

Sciences Sociales - 
Sociologie 

R2 
HADJALA 
Mustapha 

 3 عمـ االجتماع الثقافي

 3 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل 9

 3 عمـ اجتماع االنحراؼ والجريمة

ST 

Automatique R2 
TLEMCANI 
Abdelhalim      
                     

Automatique et 
Systèmes 

3 
6 

Automatique et 
Informatique Industrielle 

3 

Electrotechnique H 
MOUALDIA 

Abd Elhafidh 

Commandes Electriques 3 
9 Machines Electriques 3 

Energies Renouvelables 3 
Génie Climatique R1 TRIKI Zakaria Génie Climatique 3 3 

Génie des Procédés H LAIDI Maamar 

Génie Chimique 3 

9 Génie des Procédés 3 

Génie Pharmaceutique 3 

Génie Mécanique H 
KEZRANE 
Mohamed 

Construction Mécanique 3 
9 Génie des Matériaux 3 

Energétique 3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تيزي وزوجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

LLA 

Etudes Critiques R2 ZOUICHE Nabila 3 3 نقد حديث ومعاصر 

Etudes Littéraires R2 TERAHA Zahia 

 3 أدب شعبي

 3 أدب عربي حديث ومعاصر 9

 3 أدب جزائري 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

LLE Langue Française H 
BETOUCHE  ep. 
AKCHICHE Aini 

Sciences du Langage 3 

9 
Didactique 3 

Sciences des Textes 
Littéraires 

3 

MI Informatique H 
DAOUI 

Mehammed 

Systèmes 
Informatiques 

3 

9 
Réseaux, Mobilité et 

Systèmes Embarqués 
3 

Conduite de Projets 
Informatiques 

3 

SEGC 

Sciences 
Commerciales 

R2 
LEGHIMA ep. 

AISSAT Amina 

 3 مالية وتجارة دولية

 3 إدارة التسويق 9

 3 تسويق الخدمات

Sciences de Gestion R2 
MOHELLEBI ep. 
MATMAR Dalila 

 3 تسيير الموارد البشرية

 3 إدارة عامة 9

 3 استراتيجيةرة إدا

SEGC 

Sciences 
Economiques 

R2 
SOUIDI ep. 

AKNINE Roza 

 3 اقتصاد ومالية محمية

12 
 3 اقتصاد الصحة

 3 اقتصاد وحدوي وبنكي

 3 التنمية اقتصاد

Sciences Financières 
 

et Comptabilité 
R1 

AMOKRANE 
Abdellaziz 

 3 محاسبة ومالية

12 
 3 ية وبنوؾمال

 3 مالية المؤسسة

 3 مالية وتأمينات

SHS 

Sciences Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

H 
BOUSSABA 
Abdenour 

االتصاؿ الجماىيري والوسائط 
 3 الجديدة

 3 بصري -سمعي 9

 3 االتصاؿ في التنظيمات

Sciences Sociales - 
Orthophonie 

H 
BARA Sid 

Ahmed 

 3 المغة والتواصل اضطرابات

 3 العمـو العصبية والمعرفية 9

 3 إعاقة سمعية

Sciences Sociales - 
Philosophie 

R2 CHAFAI SAID 

 3 الفمسفة التطبيقية

 3 الفمسفة الغربية الحديثة والمعاصرة 9

 3 فمسفة إسبلمية

SHS 

Sciences Sociales - 
Psychologie 

R2 MIZAB Nacer 

 3 عمـ النفس المدرسي

21 
 3 عمـ النفس العمل والتنظيـ

 3 )االكمينيكي( عمـ النفس العيادي

 3 عمـ نفس الصحة

Sciences Sociales - 
Sciences de 
l'Education 

H 
MAROUF ep. 
KHELFANE 

Louisa 

 3 ميـ المكيفالتربية الخاصة والتع

رشاد نفسي وتربوي  9  3 توجيو وا 

 3 عمـ النفس التربوي 

Sciences Sociales - 
Sociologie 

R2 
MEDDANE 

Naima 

 3 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

 3 عمـ اجتماع االتصاؿ 9

 3 عمـ اجتماع االنحراؼ والجريمة

SM Physique R2 
MITICHE Moh 

Djerdjer 
Matière et 

Rayonnement 
3 3 

SNV 
Sciences 

Agronomiques 
H 

MOUHOUS 
Azeddine 

Production et 
Nutrition Animale 

3 
9 

Science du Sol 3 
Ecologie Forestière 3 

ST Automatique H 
HAMMOUCHE 

Kamal 
Automatique et 

Systèmes 
3 9 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

Automatique et 
Informatique 
Industrielle 

3 

Automatique et 
Robotique 

3 

Electronique H 
HAMICHE 

Hamid 

Micro-Electronique 3 

9 
Instrumentation 3 

Electronique 
Embarquée 

3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـواري بومديـا ىـوم والتكنولوجيـلعماجامعة 

Domaine Filière 
Type de 

formation 
(H/R1/R2) 

Responsable de la 
filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

MI 

Informatique R1 
GUERROUMI 

Mohamed 

Intelligence Artificielle 6 

17 

Réseaux et Sécurité des 
Systèmes Informatiques 

3 

Systèmes d'Information  
et Génie Logiciel 

5 

Méthodes Formelles  
et Applications 

3 

Mathématiques H 
KHEMMOUDJ 

Ammar 

Analyse et Méthodes 
Numériques 

6 

20 

Mathématiques et 
Applications 

3 

EDP 5 
Mathématiques 
Fondamentales  

et Cryptographie 
3 

Arithmétique, Codage  
et Combinatoire 

3 

Mathématiques 
Appliquées 

H AIDER Meziane 

Optimisation Stochastique 3 

24 

Probabilités-Statistiques  
et Applications 

6 

Recherche Opérationnelle  
et Management 

3 

Recherche Opérationnelle, 
Mathématiques Discrètes 

9 

Mathématiques 
Financières 

3 

SM 

Chimie H 
  BOUSLAH-

MOKHNACHI Naima 

Chimie Computationnelle  
et Spectroscopie 

3 

15 
Chimie et Physique des 
Matériaux Inorganiques 

3 

Chimie du Médicament 3 
Chimie Macromoléculaire 3 

Chimie Analytique 3 

Physique R1 
KECHOUANE 

Mohamed 

Energétique et Mécanique  
des Fluides 

3 

12 
Physique Théorique 3 

Physique des Matériaux 3 

Physique des 
Rayonnements 

3 

SNV Sciences Biologiques H BOUGUERRA Souhila 

Physiologie, 
Physiopathologie  

et Génomique 
3 

9 
Parasitologie 3 

Microbiologie Appliquée 3 

ST Electronique H 
TELLACHE 
Mohamed 

Systèmes Embarqués 3 
9 Instrumentation des Systèmes 3 

Optronique des Systèmes 3 

 
ST 

 
Electrotechnique H HAMDANI Samir 

Réseaux Electriques 3 

9 Electrotechnique Industrielle 3 

Machines Electriques 3 
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Domaine Filière 
Type de 

formation 
(H/R1/R2) 

Responsable de la 
filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

 
 
 
 
 
 
 

ST 

Génie Civil H 
IKHENAZEN (TAYEB 

BEY) Ghania 

Structures 3 
9 Matériaux en Génie Civil 3 

Equipement de l’Habitat 3 
Génie de 

l'Environnement 
R2 

ABDESSEMED 
Djamal 

Sciences et Génie  
de l'Environnement 

3 3 

Génie des Procédés R1 
LACHEMET 
Abdelaziz 

Génie Chimique 3 

12 
Génie Alimentaire 3 

Génie des Procédés 3 
Génie Pharmaceutique 3 

Génie Mécanique R2 HAMOUDA Khaled 

Construction Mécanique 3 

12 
Ingénierie Mécanique 3 
Génie des Matériaux 3 

Energétique 3 

ST 

Industries 
Pétrochimiques 

R1 CHEMINI Rachida 
Génie Pétrochimique 3 

6 
Génie Raffinage 3 

Métallurgie R2 ZAOURAR Naima Métallurgie 3 3 

Télécommunications H NEMMOUR Hassiba 

Communications et 
Réseaux sans Fil 

3 

9 
Télécommunications  

et Traitement de 
l'Information 

3 

Télécommunications et 
Intelligence Artificielle 

3 

Travaux Publics H BAHAR Ramdane Voies et Ouvrages d'Art 3 3 

STU Géophysique H HAMOUDI Mohamed 

Géodésie 3 

9 
Imagerie et Cartographie 

Numérique 
3 

Géophysique 3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بتمنراسـت الجامعـي المركـز

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

DSP Droit R1 BERADI Ahmed 

 3 نوف الخاص المعمقالقا

 3 القانوف الجنائي 9

 3 قانوف خاص

LLA 

Etudes 
Linguistiques 

H AMMARI Abdallah 

 3 لسانيات النص وتحميل الخطاب

 3 نحو وصرؼ 9

 3 الببلغة واألسموبية

Etudes 
Littéraires 

H 
BAKADI 

Mohammed 

 3 أدب عالمي ومقارف 

 3 أدب شعبي  9

 3 أدب جزائري حديث ومعاصر

SEGC  

Sciences de 
Gestion 

R1 SALMI Rachid 

 3 تسيير عمومي

 3 إدارة األعماؿ 9

 3 اإلدارة المالية

Sciences 
Economiques 

H KERKEB Mebarek 

 3 كمي  اقتصاد

 3 نقدي وبنكي  اقتصاد 9

 3 وتسيير المؤسسات  اقتصاد

SHS 

Sciences 
Sociales - 

Psychologie 
H BOUTAANI Farid 

 3 عمـ النفس المدرسي 

 3 عمـ نفس الصحة 9

 3 عمـ النفس العيادي والمرضي

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

R1 
BOUOUCHMA 

Elhadi 

 3 عمـ اجتماع التربية

9 
 3 عمـ اجتماع االتصاؿ

 3 يـ والعملعمـ اجتماع التنظ
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

SM Physique H 
BENMOUSSAT 

Abderrahim 

Matériaux et Energie 
Photovoltaïque 

3 

9 
Physique Energétique 

Appliquée 
3 

Energie Renouvelable et 
Sciences des Matériaux 

3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المركــز الجامعـي بتيبــازة

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

DSP Droit R2 HARZALLAH Karim 

 3 قانوف عقاري 

15 

 3 وليةقانوف العقود والمسؤ 

 3 قانوف أعماؿ 

 3 القانوف الجنائي والعمـو الجنائية

 3 الدولة والمؤسسات العمومية

LLA 

Etudes 
Critiques 

R1 AMOURI Said 

 3 تحميل الخطاب

النظرية النقدية المعاصرة وتحميل  6
 الخطاب

3 

Etudes 
Linguistiques 

H 
BEN BENNADJI 

Abdenacer 

 3 نيات عامة لسا

 3 لسانيات عربية  9

 3 لسانيات الخطاب 

SEGC  
Sciences 

Commerciales 
R2 BELHIMER Brahim 

 3 تسويق سياحي

 3 إدارة التسويق والتجارة الدولية 9

 3 تسويق الخدمات 

 

Sciences de 
Gestion 

R2 GACHI Khaled 

 3 تسيير الموارد البشرية

12 
 3 تسيير عمومي

 3 مقاوالتية

 3 إدارة األعماؿ

Sciences 
Economiques 

R2 BOUNIHI Meriem 

 3 االقتصاد الكمي والمالية الدولية 

12 
 3 اقتصاد ومالية محمية

 3 ستشراؼالتحميل االقتصادي واال

 3 نقدي وبنكي  اقتصاد

Sciences 
Financières  

et 
Comptabilité 

R1 BARCA El-Mehdi 

 3 محاسبة وتدقيق

12 
 3 مالية وبنوؾ إسبلمية 

 3 جباية ومالية المؤسسة

 3 مالية وتأمينات 

SHS 
Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

R1 BENAMAR Badia 
 3 عمـ اجتماع التربية

6 
 3 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المركـز الجامعـي بإليــزي 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité  

Total (Filière) 

SEGC 

Sciences de Gestion  H 
BENHAMED 
Abdelgheni 

 3 3 إدارة األعماؿ

Sciences Financières 
et Comptabilité 

H 
MEKAOUI 
Mohamed 

 3 3 محاسبة وجباية معمقة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المركـز الجامعـي بآفمــو

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsible 

 de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité  

Total (Filière) 

SEGC 
Sciences 

Economiques 
H 

GUETTAF 
Abdelkadir 

 3 اقتصاد كمي

 3 اقتصاد نقدي وبنكي 9

 3 اقتصاد وتسيير المؤسسات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمـّري  العميـا الوطنيـة المدرسـة

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable  

de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

ST Hydraulique H SALAH Bouâlem 

Aménagement et Ouvrages 
Hydrotechniques 

3 

9 Irrigation et Drainage 3 

Hydraulique Urbaine 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةـجاريا التّ ـات العميـراسة الدّ ـمدرس
Domaine Filière 

Type de formation 
(H/R1/R2) 

Responsable  

de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SEGC 
Sciences 

Financières  
et Comptabilité 

H 
CHENNOUFI 
Noureddine 

 3 توحيد المحاسبة وتدقيق المؤسسة

 3 تدقيق المؤسسة 9

 3 ىندسة مالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تـنا لممناجمـة العميـة الوطنيـالمدرس

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable  

de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

SEGC  
Sciences de 

Gestion 
R2 AMARA Djamila 

 3 إدارة المنظمات

 3 االستعبلـ االقتصادي ونظـ المعمومات 9

 3 البشرية إدارة الموارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الّتقنيـات المتعـّددة الوطنيـة المدرسـة

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable  

de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

ST 

Automatique H 
BERKOUK El 

Madjid 

Automatique et Systèmes 3 

9 
Commande des Machines 

Electriques 
3 

Automatique 3 

Electronique H 
TOUHAMI 

Rachida 

Electronique des Systèmes  
de Télécommunications 

3 

9 
Electronique des Systèmes 

Embarqués 
3 

Instrumentation 
Electronique 

3 

Electrotechni
que 

H 
HELLAL 

Abdelhafid 

Réseaux Electriques 3 

9 Machines Electriques 3 

Electrotechnique 3 

Hydraulique H 
BENMAMAR 

Saadia 

Science de l'Eau et de 
l'Environnement 

3 

9 
Génie Hydraulique  
et Environnement 

3 

Traitement et Epuration 
des Eaux 

3 

Métallurgie H LARIBI Merzak 

Génie des Surfaces 3 

9 
Métallurgie 3 

Mise en Forme des Métaux  
et Alliages 

3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لمفالحـة العميـا الوطنيـة المدرسـة
 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

SNV 
Sciences 

Agronomiques 
R1 

BOUZNAD 
Zouaoui 

Phytopathologie 3 

12 

Développement Agricole  
et Agroalimentaire 

3 

Protection des Végétaux : 
Bioagresseurs 

3 

Foresterie 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يـاد التطبيقـاء واالقتصـا لإلحصـة العميـة الوطنيـالمدرس

 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

SEGC  
Sciences 

Economiques 
R2 KHERCHI Hanya 

 3 االقتصاد الكمي التطبيقي لمتنمية

 3 اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي 9

Finance et Actuariat 3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ارةـا لمتجـة العميـالمدرس

 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable  

de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

SEGC 

Sciences 
Commerciales 

R2 LALAOUI Amor 

 3 التجارة الدولية والخدمات الموجستية 

 3 إدارة التسويق  9

 3 تسويق الخدمات 

Sciences de 
Gestion 

R2 
DERGHOUM 

Mahfoud 

 3 إدارة المنظمات

12 
 3 إدارة اإلنتاج واإلمداد

 3 ارة االبتكارإد

Entrepreneuriat et 
Management des PNE 

3 

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 
H 

DAHIA 
Abdelhafid 

 3 مالية وبنوؾ 

12 
 3 محاسبة 

 3 مالية المؤسسة 

 3 مراقبة التسيير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اـا لمتكنولوجيـة العميـة الوطنيـالمدرس

 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable  

de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

ST 
Génie 

Mécanique 
H 

CHEIKH 
Mohamed 

Construction Mécanique 3 

9 
Fabrication Mécanique  

et Productique 
3 

Ingénierie Mécanique 3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يـاآلل المـا لإلعـة العميـة الوطنيـالمدرس

 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsible 

 de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

MI Informatique R2 BENBOUZID Fatima 
Systèmes d'Information 3 

6 
Systèmes Informatiques 3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةـال العموميـا لألشغـالعمية ـة الوطنيـالمدرس

 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total (Filière) 

ST Travaux Publics R2 
MERABTI née 

BADAOUI Azhar 
Voies et Ouvrages d'Art 3 3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  عنابةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable  

de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP 
Sciences 

Politiques 
R1 

BENDJEDID 
Saloua 

 3 تعاون دوني
 3 عالقاث دونيت 9

 3 سياست عامت

LLA 

Etudes 
Linguistiques 

R2 MENCEUR Youcef 
 3 نسانياث عامت

 3 نسانياث تطبيقيت 9
 3 انهسانياث انتذاونيت

Etudes Litteraires R2 REMACHE Aicha 

 3 أدب حذيث ومعاصر

12 
 3 أدب قذيم

 3 خطاب أدبي قذيم وحذيث
 3 انسردياث وتحهيم انخطاب

LLE 

Langue Italienne R1 HACHOUF Amina 
Linguistique 3 

6 
Didactique 3 

Traduction R1 KOUHIL Saida 

Traduction Spécialisée 3 

9 
Traduction et 
Interprétariat 

3 

Didactique de la 
Traduction 

3 

MI 

Informatique  
GHOUALMI 

Nacira 

ingénierie du Logiciel 3 

12 
informatique Embarquée 3 

réseaux et Sécurités 3 
intelligence Artificielle 3 

Mathématiques 
Appliquées 

R1 
SEDDIK AMEUR 

née Hadjadji 
Nacira 

Contrôle optimal 3 

12 
Probabilités et statistique 3 

Actuariat 3 
Mathématiques 

Appliquées 
3 

SEGC 

Sciences 
Commerciales 

H CHAOUI Chefia 

 3 تسويق مصرفي

 3 تسويق 9

 3 تسويق سياحي

Sciences de 
Gestion 

R1 
HAOULI 

Mohamed 

 3 إدارة الميزانية

 3 إدارة استراتيجية 9

 3 اإلدارة المالية

Sciences 
Economiques 

R1 CHABBI Halima 

 3 اقتصاد نقدي وبنكي

 3 اقتصاد وتسيير المؤسسات 9

Economie Internationale 3 

SEGC 
Sciences 

Financières  
et Comptabilité 

H 
METARREF 

Aouatef 

 3 محاسبة وتدقيق

 3 مالية المؤسسة 9

 3 مالية البنوؾ والتأمينات

SHS 

Sciences Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

R2 OUHAIBIA Fatiha 

 3 االتصاؿ الجماىيري 

 3 االتصاؿ في التنظيمات 9

 3 وعبلقات عامة اتصاؿ

Sciences Sociales 
- Psychologie 

H SNANI Abdenacer 

عمـ النفس العمل والتنظيـ وتسيير 
 3 الموارد البشرية

 3 عمـ النفس المدرسي 9

 3 عمـ النفس العيادي )االكمينيكي(

Sciences Sociales 
- Sociologie 

R2 
CHOUIA Sif 

Elislam 

 3 بيةعمـ اجتماع التر 

 3 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل 9

 3 عمـ اجتماع االنحراؼ والجريمة

SM Chimie R2 MERABET Mounia 

Chimie Pharmaceutique 3 

15 

Chimie Analytique 3 

Chimie des Matériaux 3 

Chimie Organique 3 

Chimie des Produits 
Naturels, Analyse et 

Applications 
3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable  

de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SM Physique R1 GHERS Mokhtar 

Matériaux et Energie 
Photovoltaïque 

3 

15 

Physique des Couches 
Minces 

3 

Physique des Matériaux  
et Nanostructures 

3 

Physique de la Matière 
Condensée et ses 

Applications 
3 

Physique Théorique  
et Astrophysique 

3 

SNV Biotechnologie H BRINIS Louhichi 

Biotechnologie et Santé 3 

12 

Biotechnologie et 
Valorisation  
des Plantes 

3 

Biotechnologie Végétale 3 
Biotechnologie des 

Interactions 
Microorganismes-Plantes 

3 

SNV 
Ecologie  

et Environnement 
H 

BELABED Adnene 
Brahim 

Ecologie 3 

15 

Ecologie des Sols 3 
Eco-Ethologie 3 

Ecologie Végétale  
et Environnement 

3 

Ecologie Animale 3 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
R1 

MESSARAH 
Mahfoud 

Biochimie-Immunologie 3 

15 

Microbiologie Appliquée 3 
Toxicologie Fondamentale et 

Appliquée 
3 

Biologie Animale 3 
Comportement et Adaptation 3 

ST 

Electromécanique H SAAD Salah 
Maintenance Industrielle 3 

9 Mécatronique 3 
Electromécanique 3 

Génie Civil R1 HADIDANE Yazid 

Durabilité des Matériaux  
de Construction 

3 
9 Structures 3 

Géotechnique 3 

Génie des 
Procédés 

H DJERAD Souad 

Génie chimique 3 

9 
Génie des Procédés des 

Matériaux 
3 

Génie des Procédés  
de l'Environnement 

3 

Génie Mécanique R1 LAGRED Ahmed 

Construction Mécanique 3 

15 

Fabrication Mécanique  
et Productique 

3 

Energies Renouvelables  
en Mécanique 

3 

Génie des Matériaux 3 
Energétique 3 

ST 

Génie Minier H IDRES Abdelaziz 

Exploitation Minière  
et Géotechnique 

3 

9 
Environnement Minier  

et Géologie Minière 
3 

Valorisation des Ressources 
Minérales 

3 

Hydraulique R1 
BENABDESSELAM 

Tamara 

Ressources Hydrauliques 3 
9 Hydraulique Urbaine 3 

Ouvrages Hydrauliques 3 

Métallurgie R1 
LEMMOUI 

Abdennacer 

Génie des Surfaces 3 

9 Métallurgie 3 
Mise en Forme des Métaux  et 

Alliages 
3 

STU Géologie R1 TLILI Mohamed 

Ressources Minérales, 
Géomatériaux et 
Environnement 

3 

9 
Hydrogéologie 3 

Géodynamique des Bassins 
Sédimentaires 

3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  1باتنةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité Postes ouverts 

par spécialité 
Total (Filière) 

DSP 

Droit R2 DRIDI Wafa 

 3 قانوف الشركات

15 

 3 قانوف البيئة

 3 الحوكمة واالدارة العمومية

 3 القانوف الدولي الجنائي 

 3 قانوف جنائي لؤلعماؿ

Sciences 
Politiques 

R2 
OUANASSI 

Lazhar 

 3 تنظيـ سياسي واداري 

15 

 3 العبلقات الدولية

 3 االدارة المحمية

 3 الدبموماسية والتعاوف الدولي

 3 الدراسات األمنية واالستراتيجية

LCA 
Langue et 

Civilisation 
R2 

BENZEROUAL 
Djemaa 

Patrimoine 3 

9 
Histoire de Langue 3 

Histoire de la Société 
Amazighe 3 

LLA 

Etudes Critiques H 
MERAHBAOUI 

Salah 

 3 النقد العربي الحديث والمعاصر

 3 النقد العربي القديـ 9

 3 النقد والدراسات األدبية 

Etudes 
Linguistiques 

R2 
DIAB 

Zeghdouda 

 3 لسانيات عامة 

 3 لسانيات تطبيقية  9

 3 ات عربية لساني

Etudes Littéraires R2 
ZERMANE 
Mohamed 

 3 أدب قديـ

 3 أدب عربي حديث ومعاصر 9

 3 أدب جزائري 

SEGC  

Sciences de 
Gestion 

H 
TAHTOUH 
Messaoud 

 3 تسيير الموارد البشرية

 3 تسيير مالي 9

 3 إدارة األعماؿ

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 
R1 

FENGHOUR 
Abdessalem 

 3 محاسبة وتدقيق

 3 محاسبة وجباية  9

 3 تدقيق ومراقبة التسيير 

SHS 

Sciences Humaine 
- Histoire 

R2 TITA Leila 

العمـ والمجتمع واالقتصاد في المغرب 
 3 األوسط في العصر الوسيط

 3 تاريخ ببلد المغرب القديـ 9

 3 يخ الجزائر المعاصرتار 

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information et 
de la 

Communication 

H 
CHERGUI 

Ismail 

 3 بصري -سمعي

9 
 3 صحافة مطبوعة والكترونية

 3 اتصاؿ وعبلقات عامة

Sciences 
Islamiques – 

Charia 
R2 

HAMDI 
Mohammed 

 3 معامبلت مالية معاصرة 

 3 الفقو المقارف وأصولو 9

 3 الشريعة والقانوف 

Sciences 
Islamiques - 

Langue Arabe  
et Civilisation 

Islamique 

R2 
BENKHEMIS 

Serhane 

 3 المغة العربية والدراسات القرآنية

 3 إعجاز القرآف والدراسات البيانية 9

 3 الحضارة اإلسبلمية
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité Postes ouverts 

par spécialité 
Total (Filière) 

Sciences 
Islamiques - 

Oussoul Eddine 
R2 

DERDOURI 
Samia 

 3 الحديث وعمومو

12 
 3 عقيدة

 3 التفسير وعمـو القرآف

 3 الدعوة والثقافة اإلسبلمية

SHS 

Sciences Sociales 
- Orthophonie 

R2 
BOUFOULA 
Boukhemis 

 3 اضطرابات المغة والتواصل

 3 ياديعمـ األعصاب المغوي الع 9

 3 إعاقة سمعية

Sciences Sociales 
- Philosophie 

R2 
CHARROUF 
Mohamed 

 3 الفمسفة التطبيقية 

 3 الفمسفة الغربية الحديثة والمعاصرة 9

 3 فمسفة عربية إسبلمية

Sciences Sociales 
- Psychologie 

R2 
AMEZIANE 

Ounes 

 3 عمـ النفس المدرسي 

15 

 3 عمـ النفس العيادي)االكمينيكي( 

 3 عمـ نفس الصحة

 3 عمـ النفس انحراؼ وجريمة

 3 عمـ النفس الصحة المينية

Sciences Sociales 
- Sciences de 
l'éducation 

R2 
BEROUAL 
Mokhtar 

 3 تكنولوجيا التربية

12 
 3 مناىج دراسية وتقويـ تربوي 

ر   3 شاد نفسي وتربوي توجيو وا 

 3 تربية خاصة

SHS 

Sciences Sociales 
- Sciences des 
Populations 

H HAFFAD Tahar 

 3 السكاف والصحة

 3 ديمغرافية اقتصادية واجتماعية 9

 3 السكاف والتنمية 

Sciences Sociales 
- Sociologie 

R2 ARRAR Annes 

 3 عمـ االجتماع الحضري 

15 

 3 عمـ االجتماع الثقافي

 3 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل

 3 عمـ اجتماع الصحة

 3 عمـ اجتماع االنحراؼ والجريمة

SM Physique R2 AKSAS Mounir  

Matériaux et Energie 
Photovoltaïque 3 

9 Physique Théorique 3 

Physique Energétique 
Appliquée 3 

SNV 
Sciences 

Vétérinaires 
R1 

LAABASSI 
Farouk 

Virologie Vétérinaire 3 

9 Microbiologie Clinique 3 

Chirurgie Vétérinaire 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2باتنةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 

Responsible 

 de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 

par spécialité 

Total 

(Filière) 

LLE Langue 
Française H KHADRAOUI 

Errime 

Sciences du Langage 3 

9 
Sciences des Textes 

Littéraires 3 

Didactique des Langues 
Etrangères 

3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 

Responsible 

 de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 

par spécialité 

Total 

(Filière) 

MI 
 

Informatique H ARAR Chafik 

Systèmes Informatiques 3 

12 
Réseaux et Systèmes 

Distribués 
3 

Intelligence Artificielle 3 
Cryptographie et Sécurité 3 

Mathématiques H MELKEMI Khaled 
Optimisation et Contrôle 3 

9 Théorie des Opérateurs 3 
Analyse 3 

ST 

Automatique H LOUCHENE 
Ahmed 

Automatique et Systèmes 3 

9 Automatique et Informatique 
Industrielle 

3 

Automatique 3 

Génie 
Industriel 

R2 MOUSS LEILA 
Hayet 

Génie Industriel 3 
9 Management Industriel 3 

Ingénierie Logistique 3 

ST Génie 
Mécanique H MAZOUZ 

Hammoudi 

Construction Mécanique 3 

12 
Fabrication Mécanique  

et Productique 3 

Génie des Matériaux 3 
Energétique 3 

STAPS 

Activité 
Physique  
et Sportive 
Educative 

R1 MERTATE 
Mohamed 

 3 النشاط البدني الرياضي الترويحي

 3 لنشاط البدني الرياضي التربوي ا 9

 3 النشاط البدني الرياضي المدرسي

Entrainement 
Sportif 

H 
SAYEH 

MEDDOUR 
Abdellali 

 3 التحضير البدني الرياضي

9 Analyse et Expertise de la 
Performance Sportive 

3 

 3 التدريب الرياضي النخبوي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  برج بوعريريججامعة 
Domaine Filière 

Type de formation 

(H/R1/R2) 

Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 

par spécialité 

Total 

(Filière) 

LLA 

Etudes 
Critiques 

H BENKHOUYA Rabah 
 3 النقد العربي القديـ

 3 نقد جزائري معاصر 9
 3 النقد العربي المعاصر

Etudes 
Linguistiques H RAHMANI 

Zahereddine 

 3 لسانيات عامة
 3 لسانيات تطبيقية 9

 3 لسانيات عربية

Etudes 
Littéraires H SAADELI Salim 

 3 أدب جزائري حديث ومعاصر

الخطاب السردي العربي  9
 3 المعاصر

 3 أدب عربي حديث ومعاصر

MI Informatique H BOUZIANE 
Abderraouf 

Réseaux et Multimédia 3 

9 
Ingénierie de 

l'Informatique 
Décisionnelle 

3 

Sciences et Technologies 
de l'information et de la 

Communication 
3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 

Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 

par spécialité 

Total 

(Filière) 

MI Mathématiques 
Appliquées H BENTERKI Rebiha 

Modélisation, Contrôles  
et Optimisation 

3 

9 Analyse mathématiques  
et application 

3 

Equations Différentielles 
et Applications 

3 

SHS 

Sciences 
Sociales - 
Psychologie 

R1 BELKACEMI 
Mouhammed Lazhar 

النفس العمل والتنظيـ  عمـ
 3 وتسيير الموارد البشرية

6 
 3 عمـ النفس المدرسي

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

R2 MESSAOUDENE 
Ahmed 

 3 عمـ اجتماع التربية
 3 عمـ اجتماع التنظيـ والعمل 9

 3 عمـ اجتماع االتصاؿ

ST 

Automatique H IRATNI Abdelhamid 

Automatique et 
Systèmes 

3 

9 
Automatique et 

Informatique 
Industrielle 

3 

Automatique et 
Robotique 

3 

Télécommunic
ations 

H BOUTTOUT Farid 

Traitement de 
l'Information 

3 

9 Télécommunications 3 
Systèmes et 

Télécommunications 
3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بسكرةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

AUMV Architecture H 
ZEMMOURI 
Noureddine 

Architecture et 
Environnement 

3 

9 Architecture 3 
Patrimoine Urbain et 

Architecture au Sahara 
3 

DSP 

Droit H 
ACHOUR Nasr 

Eddine 

 3 كاهىن ألاسشة

15 

 3 كاهىن أعماٌ

 3 اللاهىن الذولي

 3 اللاهىن الذسخىسي

 3 اللاهىن الاداسي 

Sciences 
Politiques 

R2 
NOUREDDINE 

Fouzi 

 3 دساساث اكليميت في العالكاث الذوليت

 3 سياست عامت 9

 3 استراجيجيت وعالكاث دوليت

LLA Etudes Critiques H MANSOUR amel 

 3 الىلذ العشبي الحذيث واملعاصش

9 
 3 الىلذ العشبي اللذيم

الىظشيت الىلذيت املعاصشة وجحليل 

 الخطاب
3 

LLA 

Etudes 
Linguistiques 

R2 KADA Leila 

 3 لساهياث عامت

 3 لساهياث جطبيليت 9

 3 لساهياث عشبيت

Etudes Littéraires  R2 SAADA Laala 

 3 أدب حضائشي حذيث ومعاصش

21 
 3 أدب عشبي حذيث ومعاصش

 3 أدب عشبي كذيم

 3 السشدياث وجحليل الخطاب

LLE Langue Anglaise R2 
KERBOUA 

Salim 

Language Sciences 3 

9 
Teaching English as a 

Foreign Language 
(Didactique de l'Anglais 

3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Langage Etrangère) 
Littérature et Civilisation 3 

Langue Française R1 
MOUSTIRI 

Zineb 

Sciences du Langage 3 
9 Didactique 3 

Sciences Littéraires 3 

MI Informatique R2 
BENNOUI 
Hammadi 

Intelligence Artificielle et 
Génie Logiciel 

3 

9 Image et Vie Artificielle 3 
Réseaux et Systèmes 

Distribués 
3 

MI Mathématiques R1 
HAFAYED 
Mokhtar 

Statistique Non 
Paramétrique 

3 

9 
 

Probabilité et Equations 
Différentielles 
Stochastiques 

3 

Analyse Math et 
Application 

3 

SEGC 

Sciences 
Commerciales 

R2 
GUETTAF 

Fairouz 

 3 حسىيم وججاسة دوليت

 3 حسىيم مصشفي 9

 3 حسىيم الخذماث

Sciences de 
Gestion 

R2 
GHERBI 
Ouahiba 

 3 يتوالجامل

12 
 3 إداسة عامت

 3 استراجيجيتإداسة 

 3 إداسة املىاسد البششيت

Sciences 
Economiques 

R2 
DERDOURI 

Lahcene 

 3 هلذي وبىيي اكخصاد

 3 وحسيحر املؤسساث اكخصاد 9

Economie Internationale 3 

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 
H ABBASSI Saber 

 3 محاسبت وجذكيم

 3 محاسبت وماليت 9

 3 محاسبت وحبايت

SHS 

Sciences Humaine 
- Histoire 

R2 
KARBO 

Messaoud 

 3 الخاسيخ املعاصش

 3 جاسيخ املغشب العشبي الحذيث 9

 3 جاسيخ وحظاسة املغشب الاسالمي

Sciences Humaines 
- Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

R2 SERAI Souad 

 3 صحافت مىخىبت

 3 اراعت وجلفضيىن  9

 3 اجصاٌ وعالكاث عامت

Sciences Sociales 
- Anthropologie 

R1 
DERNOUNI 

Salim 

 3 أهثروبىلىحيا الفظاءاث الحظشيت
6 

 3 أهثروبىلىحيا احخماعيت وثلافيت

Sciences Sociales 
- Psychologie 

R2 
DJOUADI 

Youcef 

علم الىفس العمل والخىظيم وحسيحر 

 املىاسد البششيت
3 

9 
 3 علم الىفس املذسس ي

 3 )الاولييييي( علم الىفس العيادي

Sciences Sociales 
- Sciences de 
l'Education 

R2 RABHI Smail 

 3 لاسشاد والخىحيه

 3 لتربىي اللياس ي الىفس ي والخلىيم ا 9

 3 علم الىفس التربىي 

Sciences Sociales 
- Sociologie 

R1 GHERBI Sabah 

 3 علم الاحخماع الحظشي 

12 
 3 علم احخماع التربيت

 3 علم احخماع الخىظيم والعمل

 3 علم احخماع الاجصاٌ

SM 

Chimie R1 
BOUTARFAIA 

Ahmed 

Chimie Pharmaceutique 3 
9 Chimie Inorganique 3 

Chimie des Matériaux 3 

Physique H 
MOUMNI 
Mustapha 

Physique Photonique 3 
9 Physique des Couches 

Minces 
3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Energie Renouvelable et 
Sciences des Matériaux 

3 

SNV 
Sciences 

Agronomiques 
R2 

DEGHNOUCHE 
Kahramen 

Hydro-Pédologie 3 

12 
Production Végétale 3 
Production Animale 3 

Protection des Végétaux 3 

ST 

Automatique H 
TOUBA 

Mostefa-
Mohamed 

Automatique et Systèmes 3 

9 
Automatique et 

Informatique Industrielle 
3 

Automatique et 
Robotique 

3 

Electromécanique H 
MEGHERBI 

Ahmed-Chaouki 

Maintenance Industrielle 3 
9 Mécatronique 3 

Electromécanique 3 

ST 

Electrotechnique R1 BAHRI Mebarek 
Mécatronique 3 

6 
Réseaux Electriques 3 

Energies 
Renouvelables 

H 
ZOUZOU Salah-

Eddine 

Energies Renouvelables 3 

9 
Energies Renouvelables  

en Electrotechnique 
3 

Energies Renouvelables 
Solaires Photovoltaïques 

3 

Génie Civil H 
TAALLAH 

Bachir 

Matériaux de 
Construction 

3 
9 

Structures 3 
Géotechnique 3 

Génie des 
Procédés 

R1 
HASSEINE 

Abdelmalek 

Génie Chimique 3 
6 Génie des Procédés des 

Matériaux 
3 

Génie Mécanique R1 
MOUMMI 

Abdelhafid 
Construction Mécanique 3 

6 
Energétique 3 

Hydraulique H MIMECHE Leila 

Science de l'Eau et de 
l'Environnement 

3 

12 
Hydraulique Urbaine 3 

Ressources en Eau 3 
Ouvrage et Aménagement 

Hydraulique 
3 

ST 

Science et Génie de 
l'Environnement 

R1 
BARKAT 
Djamel 

Génie de l'Environnement 3 3 

Travaux Publics R1 
REMADNA 

Mohamed SaddeK 
Voies et Ouvrages d'Art 3 3 

STAPS 

Activité Physique  
et Sportive 
Educative 

R1 ROUAB Ammar 

 3 اليشاط البذوي الشياض ي الترويحي

 3 اليشاط البذوي الشياض ي التربىي  9

 3 اليشاط البذوي الشياض ي املذسس ي

Entrainement 
Sportif 

R1 DACHRI Hamid 

 3 الخحظحر الىفس ي الشياض ي

 3 الخحظحر البذوي الشياض ي 9

 3 يب الشياض ي الىخبىي الخذس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1قسنطينةجامعة  

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP Droit H 
TACHOUR 
Abdelhafid 

 3 كاهىن أعماٌ

15 

 3 كاهىن دولي عام

 3 اللاهىن املذوي

 3 اللاهىن الاداسي 

 3 اللاهىن الجىائي

MI Mathématiques H 
DENECHE 

Mohammed 

Analyse et Méthodes 
Numériques 

3 

9 Systèmes Dynamique  
et Applications 

3 

Mathématiques Appliquées 3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SM Chimie R2 
BOUMOUD 
Boudjemaa 

Chimie Pharmaceutique 3 

15 

Analytique et 
Environnement 

3 

Chimie Inorganique 3 
Chimie Analytique 3 
Chimie Organique 3 

SM Physique H AISSAOUI Habib 

Energies Renouvelables 3 

15 

Rayonnement et Matière 3 
Physique des Matériaux  

et Nanostructures 
3 

Physique Théorique  
et Astrophysique 

3 

Nanomatériaux, Nano-
objets  

et Energétique 
3 

SNV 

Sciences 
Alimentaires 

R2 
ZIDOUNE Med 
Nasereddine 

Qualité des Produits et 
Sécurité Alimentaire 

3 

15 

Transformation et 
Valorisation  

en Agroalimentaire 
3 

Sciences et Technologie 
Alimentaires 

3 

Nutrition et Sciences des 
Aliments 

3 

Sciences des Aliments 3 

Sciences 
Vétérinaires 

R1 
MEKROUD 

Abdesselam 

Dominantes Pathologiques  
des Ruminants 

3 

12 

Dominantes Pathologiques  
des Animaux de Rente 

3 

Anatomie Vétérinaire 3 
Anatomie Pathologique  
et Cytologie Vétérinaire 

3 

ST 

Aéronautique H NECIB Brahim 

Structures des Avions 3 

6 Propulsion Avion et 
Structures Aéronautiques 

3 

Automatique R2 
MANSOURI 

Nora 

Automatique et Systèmes 3 
6 Automatique et 

Informatique Industrielle 
3 

Electronique R2 
REBIAI ep. 

BENAHMAED 
Saida 

Micro-Electronique 3 

9 Instrumentation 3 

Electronique Embarquée 3 

Electrotechnique H 
KAIKAA 

Mohamed Yazid 

Réseaux Electriques 3 

9 
Electrotechnique 

Industrielle 
3 

Commandes Electriques 3 

Génie Biomédical R2 KIHEL Mouloud 
Instrumentation 

Biomédicale 
3 3 

Génie Civil R1 
BENSEBTI 

Salaheddine 

Structures et Matériaux 
du Génie Civile 

3 

9 Structures 3 

Matériaux Innovants 
pour la Construction 

Durable 
3 

ST 

Génie Mécanique H 
BENISSAAD 

Smail 

Construction Mécanique 3 
9 Ingénierie Mécanique 3 

Energétique 3 

Ingénierie des 
Transports 

R1 
BELLAOUAR 

Ahmed 

Ingénierie des Transports  
et Logistique 

3 

9 Traction Electrique 3 
Transport et Distribution  

des Hydrocarbures 
3 

Télécommunications H 
LAROUSSI 

Toufik 
Dispositifs et Systèmes  
de Télécommunications 

3 6 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Signaux et Systèmes de 
Télécommunications 

3 

STU 

Géographie  
et Aménagement  

du Territoire 
H TOUATI Bouzid 

Géomatique pour la Maitrise  
des Territoires 

3 

9 
Climatologie, Risque  

et Environnement 
3 

Aménagement du 
Territoire 

3 

Géologie H 
CHELLAT 

Smaine 

Ressources minérales, 
Géomatériaux et 
Environnement 

3 

9 
Hydrogéologie 3 

Ressources Minérales, 
Géomatériaux 

3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2قسنطينــةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

MI Informatique R2 BELALA Faiza 

Génie Logiciel Avancé  
et Applications 

3 

12 

Systèmes d'Information 
Avancés 

3 

Sciences et Technologies  
de l'Information et de la 

Communication 
3 

Réseaux et Systèmes 
Répartis 

3 

SEGC  
Sciences 

Financières  
et Comptabilité 

R1 ZAHRAOUI Afef 
 3 محاسبت وجذكيم

6 
 3 محاسبت وماليت 

SHS 

Sciences 
Humaines - 
Archéologie 

H 
CHAABANI 
Badreddine 

 3 آثاس ما كبل الخاسيخ

 3 آثاس كذيمت 9

 3 آثاس إسالميت

Sciences 
Humaines - 

Bibliothéconomie 
R1 

BOUMARAFI 
Behdja 

 3 داسة وحسيحر املىخباث ومشاهض الخىثيمإ

 3 علم ألاسشيف 9

ىذست املعلىماث  3 جىىىلىحيا َو

SHS 
Sciences Sociales - 

Psychologie 
H 

BOUCENNA 
Abdelwafi 

Zoheir 

والخىظيم وحسيحر  علم الىفس العمل

 املىاسد البششيت
3 

 3 علم هفس الصحت 12

 3 الاحخماعيعلم الىفس 

 3 علم الىفس العيادي واملشض ي

STAPS 
Entrainement 

Sportif 
H 

ELHADJ 
HAMMICHE 
Elhachemi 

 3 الخحظحر البذوي الشياض ي

9 
Analyse et Expertise de la 

Performance Sportive 
3 

 3 الخذسيب الشياض ي الىخبىي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3قسنطينــةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Arts Arts Visuels R1 
GUEDJALI  

Amina 

 3 دساساث في الفىىن الدشىيليت
6 

 3 فً الاشهاس

AUMV Architecture H 
BENDJABALLAH 

Ouassila 

Architecture et 
Environnement 

3 

12 

Architecture et 
Technologie 

3 

Architecture Urbaine  
et Environnement 

3 

Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager 

3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Gestion des 
Techniques 

Urbaines 
R2 

CHADI 
Mohammed 

Ecogestionet 
Développement Durable 

3 

9 Gestion des Risques Naturels 
en Milieu Urbain 

3 

Gestion des Villes 3 

DSP 
Sciences 

Politiques 
H 

FRIMECHE 
Malika 

 3 داسة املحليتلا 

 3 الذساساث ألامىيت والاستراجيجيت 9

 3 سياست عامت 

SHS 

Sciences Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de la 
communication 

H 
TENIOU Fatima 

Zohra 

 3 بصشي -سمعي

 3 صحافت مىخىبت 9

 3 اجصاٌ وعالكاث عامت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةـقسنطينبة سالميـاإلوم ـلمعم ادرـد القـعب رـاألميجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

LLA 
Etudes 

Linguistiques 
R2 

BENMOUSSA 
Zine Eddine 

 3 3 لساهياث عامت 

SEGC  

Sciences de 
Gestion 

H SEMIRA Hassiba  

 3 حسيحر املؤسساث لاسالميت

 3 حسيحر مؤسساث الضواة 9

 3 إداسة ألاوكاف 

Sciences 
Economiques 

R2 
SAHNOUNE 

Okba 
 3 3 إسالمي اكخصاد

Sciences Financières  
et Comptabilité 

R2 
BARANI 

Abdenneasser 
 3 3 ماليت وبىىن إسالميت 

SHS 

Sciences Humaine 
- Histoire 

H 
BEN MEHIA 

Brahim 

جاسيخ وحظاسة الغشب الاسالمي في العصش 

 الىسيط 
3 

جاسيخ املغشب السياس ي والحظاسي في  9

 العصش الىسيط
3 

 3 الخاسيخ الىسيط
Sciences Humaines - 

Sciences de 
L’information et de 
la Communication 

R2 
BOUSNANE 

Rokia 
 3 3 جصاٌعلىم الاعالم والا

SHS 

Sciences 
Islamiques – 

Charia 
H 

DJABALLAH 
Samir 

 3 معامالث ماليت معاصشة 

15 

 3 الفله امللاسن وأصىله

 3  واللاهىن الششيعت 

 3 فله ماليي وأصىله

 3 حلىق لاوسان

Sciences 
Islamiques - 

Oussoul Eddine 
R2 MOKRANI Adel 

 3 مهالحذيث وعلى 

15 

 3 ملاسهت ألاديان

 3 الذعىة ولاعالم

 3 الخفسحر وعلىم اللشآن

 3 العليذة لاسالميت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الواديجامعة 

 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP 
Droit R2 AMIRAT Adel 

 3 كاهىن الجماعاث املحليت

 3 كاهىن الذولت واملؤسساث 9

 3 كاهىن أعماٌ 

Sciences 
Politiques 

R2 DOUCHE Elhadi 3 3 داسة وحماعاث محليتإ 

LLA 
 

Etudes Critiques R2 KORBAA Ali 

 3 هلذ مغاسبي معاصش

 3 هلذ ومىاهج 9

 3 الىلذ والذساساث ألادبيت 



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   470

 

 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Etudes 
Linguistiques 

R2 
HAMDANE 

Salim 

 3 لساهياث عامت 

 3 لساهياث جطبيليت  9

 3 لساهياث عشبيت 

MI 

Informatique R1 
KHOLLADI 
Mohamed 

Khireddine 

Systèmes d'Information 
Avancés 

3 
6 

Intelligence Artificielle 3 

Mathématiques 
Appliquées 

R1 AISSAOUI Adel 

Analyse Mathématiques  
et Application 

3 

9 
Mathématiques 

Appliquées 
3 

Equations Différentielles  
et Applications 

3 

SEGC  

Sciences 
Commerciales 

R2 BOUCHOUL Said 

 3 حسىيم وججاسة دوليت

21 

 3 الدسىيم الشكمي 

الخجاسة الذوليت والخذماث 

 اللىحسديت 
3 

 3 ماليت وججاسة دوليت 

 3 حسىيم الخذماث 

Sciences de 
Gestion 

R2 
MESGHOUNI 

Mouna 

 3 حسيحر املىاسد البششيت

21 

 3 إداسة الابخياس

 3 الجيتملاو 

 3 إداسة ألاعماٌ

 3 لاداسة املاليت

Sciences 
Economiques 

H LEBZA Hicham 

 3 همي  اكخصاد

 3 هلذي وبىيي  اكخصاد 9

 3 وحسيحر املؤسساث  اكخصاد

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 
R2 AZZA Lazhar 

 3 محاسبت وجذكيم

21 

 3 اليت محاسبت وم

 3  محاسبت وحبايت

 3 محاسبت 

 3 جذكيم ومشاكبت الدسيحر 

SHS 

Sciences Humaine 
- Histoire 

H BEN AMOR Allal 

 3 جاسيخ بالد املغشب الىسيط

21 
 3 بالد املغشب املعاصش جاسيخ

 3 جاسيخ بالد املغشب الحذيث

 3 جاسيخ بالد املغشب اللذيم

Sciences 
Islamiques – 

Charia 
H 

MEHAOUAT 
Abdelkader 

 3 معامالث ماليت معاصشة 

 3 الششيعت و اللاهىن  9

 3 الفله وأصىله 

Sciences 
Islamiques - 

Oussoul Eddine 
H 

HMIDATOU 
Mostefa 

 3 عليذة

21 
 3 دساساث حذيثيت معاصشة

 3 الخفسحر وعلىم اللشآن

 3 الذعىة والثلافت لاسالميت

Sciences Sociales - 
Psychologie 

R2 
ZOUARI Ahmed 

Khalifa 

 3 علم الىفس املذسس ي 

21 
 3 علم الىفس العمل والخىظيم 

 3 )الاولييييي(  علم الىفس العيادي

 3 الاحخماعيعلم الىفس 

Sciences Sociales - 
Sciences de 
l'Education 

R1 ADAIKA Samia 

 3 لاسشاد والخىحيه

 3 التربيت الخاصت والخعليم املىيف 9

 3 علم الىفس التربىي 

SHS 
Sciences Sociales - 

Sociologie 
H 

BENAISSA 
Rabah 

 3 علم احخماع التربيت

21 
 3 علم احخماع الخىظيم والعمل

 3 علم احخماع الاجصاٌ

 3 لم احخماع الاهحشاف والجشيمتع
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SM Physique R2 
DIFALLAH 

Mosbah 
Physique Fondamentale 3 3 

SNV 
Sciences 

Agronomiques 
H 

SLIMANI 
Noureddine 

Production Végétale 3 

9 Production Animale 3 

Agropastoralisme 3 

ST 
Génie des 
Procédés 

H 
LAOUINI 

Salahedine 

Génie Chimique 3 

9 
Génie de 

l'Environnement 
3 

Génie Pharmaceutique 3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الطارفجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

LLA 
Etudes 

Linguistiques 
R2 HAOULI Farida 

 3 لساهياث جطبيليت 

 3 لساهياث عشبيت  9

 3 لساهياث الخطاب 

SHS 
Sciences Sociales - 

Sociologie 
R1 

BELLEILI 
Mahdia 

 3 علم احخماع التربيت

 3 علم احخماع الخىظيم والعمل 9

 3 علم احخماع الاجصاٌ

SNV 
Ecologie  

et Environnement 
H MERABET Nada 

Ecologie et 
Environnement 

3 

9 
Toxicologie Industrielle  

et Environnementale 
3 

Parasitologie et 
Interaction Négative 

3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  قالمةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

AUMV Architecture H ALKAMA Djamal 

Architecture Durable et 
Projet Urbain 

3 

9 
Architecture Ecologique  

et Durabilité 
3 

Habitat et Savoirs 
Constructifs 

3 

DSP 

Droit R1 NEDJAH Issam 

 3 كاهىن أعماٌ

15 

 3 كاهىن البيئت

 3 كاهىن عام

 3 اللاهىن الجىائي

 3 كاهىن خاص

Sciences 
Politiques 

R2 
MENACEUR 

Djamel 

 3 سياست عامت

 3 سياساث دوليت 9

 3 عالكاث دوليت وحعاون 

LLA 

Etudes 
Linguistiques 

R1 TOUAHRI Salah 

 3 لساهياث عامت

 3 لساهياث جطبيليت 9

 3 الصىجياث

Etudes Littéraires R2 
BOUMAHRA 

Abdelaziz 

 3 أدب معاصش

 3 أدب كذيم 9

 3 أدب حضائشي 

MI Informatique R1 SERIDI Hamid 

Systèmes 
Informatiques 

3 

9 
Sciences et Technologies  
de l'Information et de la 

Communication 
3 

Intelligence Artificielle 3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Mathématiques 
Appliquées 

R1 GUEBBAI Hamza 

Modélisation, Contrôles  
et Optimisation 

3 

9 
Mathématiques 

Appliquées 
3 

Equations Différentielles  
et Applications 

3 

SEGC 

Sciences 
Commerciales 

R2 KHEROUF Mounir 

 3 ماليت وججاسة دوليت

 3 حسىيم سياحي 9

 3 حسىيم بىيي

Sciences de 
Gestion 

R1 BOURDIMA Saida 
 3 إداسة ألاعماٌ

6 
 3 لاداسة املاليت

Sciences 
Economiques 

R2 
GHERDA 

Abdelouahed 

 3 الخىميت اكخصاد

 3 هلذي وبىيي اكخصاد 9

 3 وحسيحر املؤسساث اكخصاد

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 
H BECHICHI Walid 

 3 محاسبت وحبايت

 3 ماليت وبىىن 9

 3 ماليت املؤسست

SHS 

Sciences 
Humaine - 

Histoire 
R2 BENMARCE Kamel 

املجخمع الجضائشي والسلطت السياسيت 

 م20و16خالٌ اللشهحن 
3 

9 
العالكاث الذوليت في عصش الحشوب 

 الصليبيت
3 

ألاوطاع الاكخصاديت في املششق 

 8ٌ-1الاسالمي خالٌ اللشن 
3 

Sciences Sociales 
- Philosophie 

H MERADJI Rabah 

 3 الفلسفت الخطبيليت

 3 فلسفت عشبيت إسالميت 9

 3 فلسفت غشبيت ومعاصشة

Sciences Sociales 
- Psychologie 

R2 
BEHTANE 

Abdelkader 

 3 علم الىفس العيادي)الاولييييي(

 3 علم الىفس الصحت املذسسيت 9

 3 علم الىفس التربىي 

Sciences Sociales 
- Sociologie 

R1 BENSOUILAH Lilia 

 3 لم احخماع التربيتع

 3 علم احخماع الخىظيم والعمل 9

 3 علم احخماع الاجصاٌ

SM Physique R1 CHETTIBI Sabah 
Physique de la Matière 

Condensée 
3 3 

SNV 
Ecologie  

et 
Environnement 

R2 NEDJAH Riad 

Biodiversité et 
Environnement 

3 
9 

Eco-Ethologie 3 
Agro-Ecologie 3 

ST 

Génie Civil R1 NAFA Zahr-Eddine 
Structures 3 

9 Géotechnique 3 
Matériaux en Génie Civil 3 

Génie des 
Procédés 

R1 
AFFOUNE Abed 

Mohamed 

Génie Chimique 3 

9 
Génie des Procédés des 

Matériaux 
3 

Génie des Procédés  
de l'Environnement 

3 

Télécommunicati
ons 

R2 HAMDI Rachid Télécommunications 3 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جيجلجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP Droit R2 
Bouchekioua 
Abdelhalim 

 3 اللاهىن الاكخصادي 

12 
 3 مؤسساث دسخىسيت وإداسيت

 3 حلىق الطفل

 3 اللاهىن الذولي الجىائي 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

 
 
 

LLA 
 
 
 
 
 

 
 

Etudes Critiques R1 
BOUMAZBER 

Taher 

 3 الىلذ العشبي اللذيم

 3 ئشي معاصشهلذ حضا 9

 3 هلذ معاصش

Etudes 
Linguistiques 

H 
CHEGOUFI 

Rached 

 3 لساهياث عامت 

 3 لساهياث جطبيليت  9

 3 املعجميت العشبيت

Etudes 
Littéraires 

R1 
BOUKABACHE 

Abdelhamid 

 3 اللذيم وألاهذلس يألادب املغشبي 

 3 أدب عشبي كذيم 9

 3 وجحليل الخطاب السشدياث

MI Mathématiques R2 
BOUCHAIR 

Abderrahmane 

EDP et Applications 3 

9 
Mathématiques 
Fondamentales  

et Discrètes 
3 

Analyse Fonctionnelle 3 

SEGC  

Sciences 
Commerciales 

R2 LITIM Khalid 

 3 إداسة الدسىيم 

 3 ججاسة دوليت 9

 3 ىيم الخذماث حس

Sciences de 
Gestion 

R2 BOUHALI Ratiba 

 3 حسيحر املىاسد البششيت

 3 إداسة ألاعماٌ 9

 3 لاداسة املاليت

Sciences 
Economiques 

R2 
BOUHIDER 

Roukia 

 3 اكخصادي واسدششافجحليل 

 3 دولي اكخصاد 9

 3 وبىييهلذي  اكخصاد

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 
R1 

HIMRANE 
Mohamed 

 3 محاسبت وماليت 

 3 محاسبت وحبايت  9

 3 املاليت العامت والدششيع املالي الظشيبي

SHS 
Sciences Sociales 

- Sciences de 
l'Education 

R1 HADID Youcef 

 3 جشبيت خاصت

 3 جشبيت وأهظمت حعليميت 9

 3 لتربيت والخيىيًَىذست ا

SM Physique R2 HAOUAT Salah 

Physique Mathématique  
et Quantique, Particules 

Elémentaires et Gravitation 
3 

9 Physique Théorique 3 
Physique des Matériaux  

et Nanostructures 
3 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
R1 IDOUI Tayeb 

Biologie Moléculaire  

et Cellulaire 
3 

9 
 Pharmaco-Toxicologie 3 

Microbiologie Appliquée 3 

ST 

Automatique R1 
BOUBAKIR 

Ahsene 

Automatique et Systèmes 3 

6 Automatique et 
Informatique Industrielle 

3 

Electrotechniqu
e 

H 
MELIT 

Mohammed 

Réseaux Electriques 3 

12 
Electrotechnique 

Industrielle 
3 

Commandes Electriques 3 
Machines Electriques 3 

Génie des 
Procédés 

H RIDA Kamel 

Génie Chimique 3 

9 
Génie des Procédés des 

Matériaux 
3 

Génie Electrochimique 3 

Télécommunicat
ions 

H 
BOUKERROUM 

Faycal 

Télécommunications 3 

9 
Systèmes de 

Télécommunications 
3 

Réseaux de 
Télécommunications 

3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  خنشمةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 

 de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP 

Droit R1 
LAKHDARI 

Abdelmadjid 

 3 كاهىن البيئت

12 
 3 اللاهىن املذوي

 3 اللاهىن الاداسي 

 3 اللاهىن الذولي الجىائي 

Sciences 
Politiques 

R1 YAHIAOUI Hadia 

 3 داسي إجىظيم سياس ي و 

 3 العالكاث الذوليت 9

 3 الذساساث ألامىيت والاستراجيجيت

LLA 
Etudes 

Littéraires 
H GAROUI Samira  

 3 أدب عشبي حذيث ومعاصش

 3 أدب عشبي كذيم 9

 3 أدب حضائشي 

LLE Langue Anglaise H BAGHZOU Sabrina 

Didactique de la Langue 
Anglaise 

3 

9 
Didactique des Textes 

Littéraires 
3 

Didactique des Langues  
et Cultures Etrangères 

3 

MI Informatique R2 
HEMAM Sofiane 

Mounine 

Intelligence Artificielle 3 

9 
Génie Logiciels et 

Systèmes Distribués 
3 

Sécurité et Technologie 
Web 

3 

SEGC  

Sciences de 
Gestion 

R2 
DARBOUCHE 

Mohamed Tahar  

 3 ألاعماٌ  إداسة

 3 لاداسة املاليت 9

Entrepreneuriat et 
Management des PME 

3 

Sciences 
Economiques 

R2 
BENEMANSOUR 

Lilia 

 3 جحليل اكخصادي واسدششاف

 3 خصاد الخىميت اك 9

 3 اكخصاد هلذي وبىيي

SNV 
Ecologie  

et 
Environnement 

H HOUHA Belkacem 

Ecologie et 
Environnement 

3 

9 
Protection des 
Ecosystèmes 

3 

Ecologie des Milieux 
Naturels 

3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المسيمةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP Droit R2 
BARKAT 

Mohamed 

 3 كاهىن أعماٌ 

15 

 3 اللاهىن املذوي

 3 اللاهىن الذسخىسي

 3 الاداسي  اللاهىن 

 3 اللاهىن الجىائي

LLA 
Etudes 

Littéraires 
H 

MEDJENAH 
Djamel 

 3 أدب حضائشي حذيث ومعاصش

 3 الخطاب السشدي العشبي املعاصش 9

 3 أدب عشبي حذيث ومعاصش

LLE 
Langue 

Française 
H 

KHARCHI 
Lakhdar 

Didactique du FLE 3 
9 Littérature 3 

Linguistique 3 

MI Informatique H HEMMAK Allaoua 

DATA Science 3 

9 

Systèmes Intelligents  
et Apprentissage 

Automatique 
3 

Sécurité des Systèmes 
Informatiques et Réseaux 3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SEGC  

Sciences 
Commerciales 

R1 BOUBAYA Hassan 

 3 ماليت وججاسة دوليت 

 3 حسىيم بىيي  9

 3 حسىيم الخذماث 

Sciences de 
Gestion 

R1 
BISSAR 

Abdelmoutaleb 

 3 ألاعماٌ إداسة

 3 حسيحر عمىمي 9

 3 لاداسة املاليت

Sciences 
Economiques 

R1 
DJABALLAH 

Mustapha 

 3 الخأميىاث اكخصاد

 3 اكخصادي واسدششافجحليل  9

 3 هلذي وبىيي  اداكخص

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 
H ARIOUA Mouhad 

 3 محاسبت وحبايت 

 3 ماليت وبىىن  9

 3 جذكيم ومشاكبت الدسيحر 

SHS 
Sciences 

Islamiques – 
Charia 

H ZAIDI Ahmed 

 3 معامالث ماليت معاصشة 

 3 الفله امللاسن وأصىله 9

 3 شيعت واللاهىن الش

SHS 
Sciences Sociales 

- Sciences de 
l'Education 

R2 KETFI Azouz 

 3 مىاهج دساسيت وجلىيم جشبىي 

 3 جىحيه وإسشاد هفس ي وجشبىي  9

 3 علم الىفس التربىي 

SM 

Chimie R1 
MERROUCHE 

Abdallah 

Chimie Physique 3 

9 
Chimie de 

l’Environnement 
3 

Chimie Organique 3 

Physique H FETAH Sabah 

Physique de la Matière 
Condensée 

3 

9 
Physique des Matériaux 3 
Physique Energétique 

et Energie 
Renouvelable 

3 

SNV 

Biotechnologie H 
BEN DERRADJI 

Laid 

Biotechnologie 
Microbienne 

3 

9 
Biotechnologie et 

Valorisation  
des Plantes 

3 

Biotechnologie Végétale 3 

Ecologie  
et 

Environnement 
H BOUNAR Rabah 

Protection des 
Ecosystèmes 

3 

9 
Ecologie Végétale  
et Environnement 

3 

Ecologie des Milieux 
naturels 

3 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
H BOUDJELAL Amel 

Pharmacologie 
Expérimentale 

3 

9 Microbiologie 
Appliquée 

3 

Biochimie Appliquée 3 

ST 

Electromécanique H BERABAH Fouad 

Maintenance 
Industrielle 

3 
9 

Mécatronique 3 
Electromécanique 3 

Electronique H ATTALLAH Bilal 

Micro-électronique 3 

9 
Instrumentation 3 
Electronique des 

Systèmes Embarqués 
3 

Electrotechnique H 
BOUGURA 

Abdelrahmane 

Réseaux Electriques 3 
9 Commandes Electriques 3 

Energies Renouvelables 3 

Génie 
Mécanique 

R1 
BENHAMIDA 

Mohamed 

Construction 
Mécanique 

3 
9 

Génie des Matériaux 3 
Energétique 3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

STAPS 

Activité 
Physique  

et Sportive 
Educative 

H 
HAMLAOUI 

Ameur 

 3 اليشاط البذوي الشياض ي الترويحي

 3 اليشاط البذوي الشياض ي التربىي  9

 3 اليشاط البذوي الشياض ي املذسس ي

Administration 
et Gestion du 

Sport 
H BOUSLAH Nadir 

حسيحر امليشئاث الشياطيت واملىاسد 

 البششيت
3 

6 
Administration et 
Gestion de Sport 

3 

Entrainement 
Sportif 

H 
KABOUYA 

Mohammed 

 3 الخحظحر الىفس ي الشياض ي

 3 الخحظحر البذوي الشياض ي 9

 3 ىخبىي الخذسيب الشياض ي ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ورقمةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 

 de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP Droit R2 
BENMOHAMMED 

Mohammed 

 3 كاهىن أعماٌ 

 3 اللاهىن الجىائي والعلىم الجىائيت 9

 3 الذولت واملؤسساث العمىميت

MI 

Informatique R2 KORICHI Ahmed 

Vision Artificielle 3 

9 
Réseaux et 

Télécommunications 
3 

Intelligence Artificielle 3 

Mathématique
s Appliquées 

R2 
GUERBOUSSA 

Yassine 

Modélisation, Contrôle  
et Optimisation 

3 
6 

Analyse 3 

SEGC  

Sciences 
Commerciales 

R1 
KORICHI Halima 

Saadia  

الخجاسة الذوليت والخذماث 

 اللىحسديت 
3 

9 
 3 حسىيم سياحي

 3 حسىيم الخذماث 

Sciences de 
Gestion 

R2 
MEZHOUDA 
Noureddine  

 3 سد البششيتحسيحر املىا

 3 ألاعماٌ  إداسة 9

 3 استراجيجيتإداسة 

Sciences 
Economiques 

R2 
BOUKHETALA 

Samir  

 3 همي  اكخصاد

 3 الخىميت  اكخصاد 9

 3 هلذي و بىيي  اكخصاد

SEGC 
Sciences 

Financières  
et Comptabilité 

R2 MEHAOUA Amel  

 3 محاسبت وجذكيم

 3 محاسبت وماليت  9

 3 محاسبت وحبايت 

SHS 

Sciences Humaines 
- Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

R1 
BOUDERBALA 

Abdelkader 

 3 سمعي بصشي والخلىياث الجذيذة

 3 الاجصاٌ الجماَحري  9

 3 صحافت مطبىعت والىتروهيت

Sciences 
Sociales - 

Philosophie 
R2 TAHIR Riad 

 3 جاسيخ الفلسفت
6 

 3 فلسفت عامت 

Sciences 
Sociales - 

Psychologie 
R2 NOUAR Chahrazed 

علم الىفس العمل والخىظيم وحسيحر 

 املىاسد البششيت
3 

9 
 3 )الاولييييي(  علم الىفس العيادي

 3 الاحخماعيعلم الىفس 

Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l'Education 

R2 GHALEM Fatima 

 3 لاسشاد والخىحيه

 3 اللياس ي الىفس ي والخلىيم التربىي  9

 3 علم الىفس التربىي 

Sciences 
Sociales - 

Sciences des 
Populations 

R2 TOABA Amar 

 3 علم السيان 

 3 السيان والصحت 9

 3 خماعيتديمغشافيت اكخصاديت واح
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 

 de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SM 

Chimie H HADEF Derradji 

Chimie de 
l'Environnement 

3 

12 
Chimie des Produits 

Naturels 
3 

Chimie Analytique 3 
Chimie Appliquée 3 

Physique H MARIF Yacine 

Physique Théorique 3 

12 

Physique Energétique 
Appliquée 

3 

Rayonnement et 
Matière 

3 

Physique des Matériaux 
et Nanostructures 

3 

SNV 

Ecologie  
et 

Environnemen
t 

R1 TRABELSI Hafida 

Protection Des 
Ecosystèmes 

3 

9 Ecologie Végétale  
et Environnement 

3 

Ecologie Animale 3 

Sciences 
Agronomiques 

H 
DADAMOUSSA 

Mohamed  Lakhdar 

Gestion des 
Agrosystèmes 

3 

12 Production Animale 3 
Protection des Végétaux 3 

Science du Sol 3 

ST 

Automatique R1 SAMAI Djamel 

Automatique et 
Systèmes 

3 

6 Automatique et 
Informatique 
Industrielle 

3 

Electrotechnique H SADAOUI Fares 
Réseaux Electriques 3 

9 Machines Electriques 3 
Energies Renouvelables 3 

Génie Civil R1 
BENTEBBA 

Mohamed Tahar 
Structures 3 

6 
Matériaux en Génie Civil 3 

Génie 
Mécanique 

R1 
BELLOUFI 

Abderrahim 

Fabrication Mécanique  
et Productique 

3 
9 

Génie des Matériaux 3 
Energétique 3 

Hydraulique R2 KATEB Samir 
Hydraulique Urbaine 3 

6 
Ressources en Eau 3 

STAPS 
Activité hysique  

et Sportive 
Éducative 

R2 
BERGOUG 

Abdelkader 

 3 اليشاط البذوي الشياض ي الترويحي
6 

 3 يشاط البذوي الشياض ي التربىي ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أم البواقيجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP Droit H DRID Kamel 
 3 لانون المنافسة والبنون

 3 مؤسسات دستورية وادارية 9
 3 المانون الدولي الجنائي

LLA 

Etudes 
Linguistiques 

R1 KENNOUZE Saber 

 3 لساهياث جطبيليت

 3 لساهياث عشبيت 9

 3 البالغت بحن اللذيم والحذيث

Etudes 
Littéraires 

H LOKMANE Chaker 

 3 أدب عشبي حذيث ومعاصش

 3 أدب عشبي كذيم 9

 3 أدب حضائشي 

MI Informatique H MARIR Toufik 

Génie Logiciel Avancé  
et Applications 

3 

9 

Informatique 
Distribuée  
et Réseaux 

3 

Intelligence Artificielle  
et ses Applications 

3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Mathématiques H DIAR Ahmed 

Analyse Math et 
Application 

3 

9 
Systèmes Dynamique  

et Applications 
3 

Mathématiques 
Appliquées 

3 

SEGC 

Sciences de 
Gestion 

R2 
BENZOUAI 

Mohamed Cherif 

 3 ملاوالجيت

 3 إداسة ألاعماٌ 9

 3 لاداسة املاليت

Sciences 
Economiques 

R2 
SERARMA Abd El 

Ouahid 

 3 همي اكخصاد

 3 هلذي وبىيي اكخصاد 9

 3 وحسيحر املؤسساث اكخصاد

SHS 

Sciences 
Sociales - 

Psychologie 
R2 ZERZOUR Ahmed 

 3 علم الىفس املذسس ي

 3 علم الىفس العمل والخىظيم 9

 3 ()الاولييييي علم الىفس العيادي

Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l'Education 

H ZEROUALI Wassila 

 3 لاسشاد والخىحيه

 3 ألاهظمت الخعليميت واملىاهج املذسسيت 9

 3 علم الىفس التربىي 

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

H BOUDERSA Zoheir 

 3 علم احخماع التربيت

 3 يم والعملعلم احخماع الخىظ 9

 3 علم احخماع الاجصاٌ

STAPS 

Activité 
Physique  

et Sportive 
Educative 

H 
MERABET 
Messaoud 

 3 اليشاط البذوي الشياض ي الترويحي

 3 اليشاط البذوي الشياض ي التربىي  9

 3 اليشاط البذوي الشياض ي املذسس ي

Entrainement 
Sportif 

H HABBIR Said 

 3 لخذسيب الشياض يا

 3 الخحظحر البذوي الشياض ي 9

 3 الخذسيب الشياض ي الىخبىي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1سطيفجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

MI 

Informatique R2 
ALIOUAT née 

ZOUAOUI Zoubida 

Data, Text et Web 
Mining 

3 

12 

Génie Logiciel et 
Interfaces Homme-

Machine 
3 

Systèmes Intelligents  
et Apprentissage 

Automatique 
3 

Sureté de 
Fonctionnement dans 

les Réseaux 
Dynamiques 

3 

Mathématique
s 

R1 ZITOUNI Rachid 

Recherche 
Opérationnelle 

3 

9 Optimisation et Contrôle 3 
Algèbre et Mathématiques 

Discrètes 
3 

SEGC  
Sciences 

Commerciales 
R2 BENYAGOUB Tahar 

 3 ماليت وججاسة دوليت 

 3 بىيي حسىيم  9

 3 حسىيم الخذماث 

SM Physique R1 HOUAMER Salim 

Physique Théorique 3 

18 

Matière Condensée 3 

Physique des Matériaux 3 

Physique Appliquée 3 

Rayonnement et Matière 3 

Physique du Globe 3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SNV 

Sciences 
Agronomiques 

R1 
MEKHLOUF 
Abdelhamid 

Aménagement Hydro-
Agricol 

3 

15 

Amélioration des 
Plantes 

3 

Protection des Végétaux 
: Bioagresseurs 

3 

Production Végétale 3 

Production Animale 3 

Sciences 
Biologiques 

R1 
AICHOUR née 

MEZAACHE Samia 

Microbiologie et 
Biologie Végétale 

3 

12 
Parasitologie 3 

Microbiologie 
Appliquée 

3 

Biochimie 3 

ST 

Automatique R2 KHABER Farid 

Automatique et 
Systèmes 

3 
6 

Automatique et 
Informatique Industrielle 

3 

Electronique R2 ZIET Lahcene 

Micro-Electronique 3 

9 

Electronique des 
Systèmes Embarqués 

3 

Instrumentation 
Electronique 

3 

ST 

Electrotechnique R2 NOURI Hamou 

Réseaux Electriques 3 

9 Commandes Electriques 3 

Energies Renouvelables 3 

Génie Civil R1 KEBICHE Khelifa 
Structures 3 

6 
Géotechnique 3 

Génie des 
Procédés 

R2 CHEBLI Derradji 

Génie Chimique 3 

12 
Génie des Polymères 3 

Génie Electrochimique 3 

Génie Pharmaceutique 3 

Optique et 
Mécanique  
de Précision 

R2 FERRIA Kouider 

Mécanique Appliquée 3 

9 
Optique et Photonique 

Appliquée 
3 

Métrologie 3 

Télécommunic
ations 

R2 
ZEBIRI 

Chemseddine 

Réseaux et 
Télécommunications 

3 

6 
Systèmes et 

Télécommunications 
3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2سطيفجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP 

Droit R1 KOUSSA Ammar 

 3 كاهىن الجماعاث املحليت

15 

 3 كاهىن أعماٌ 

 3 الذولت واملؤسساث العمىميت

 3 كاهىن البيئت

 3 والحشياث العامتحلىق الاوسان 

Sciences 
Politiques 

R1 BENAMOR Adel 

 3 الذساساث ألامىيت والاستراجيجيت

 3 عالكاث دوليت وحعاون  9

 3 محليت وحماعاثاداسة 

LLA 

Etudes Critiques R2 
KAHLOUCHE 

Fatiha 

الىظشيت الىلذيت املعاصشة وجحليل 

 الخطاب
3 

6 

 3 هلذ ومىاهج

Etudes 
Linguistiques 

R2 HEDNA Khaled 
 3 لساهياث عامت 

6 
 3 لساهياث جطبيليت 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Etudes Littéraires R2 MERZEG Hidaya 

 3 أدب عالمي وملاسن 

 3 أدب عشبي حذيث ومعاصش 9

 3 أدب حضائشي 

SHS 

Sciences Humaines - 
Sciences de 

l’Information et de la 
Communication 

R2 AOUADJ Samia 

 3 الاجصاٌ العمىمي

 3 الاجصاٌ في املؤسست 9

 3 الاشهاس والعالكاث العامت

Sciences Sociales - 
Philosophie 

H 
HARBOUCHE 

Lamri 

 3 الفلسفت الخطبيليت 

 3 فلسفت عشبيت إسالميت 9

 3 فلسفت عامت 

Sciences Sociales - 
Psychologie 

R2 
TIGHLIT Salah 

Eddine 

 3 علم الىفس املذسس ي 

12 
 3 )الاولييييي(  علم الىفس العيادي

 3 علم هفس الصحت

 3 الاحخماعيعلم الىفس 

Sciences Sociales - 
Sciences de 
l'Education 

R2 
BELGUIDOUM 

Belgacem 

 3 لاسشاد والخىحيه

15 

 3 علم الىفس التربىي 

 3 جشبيت خاصت

 3 جشبيت وأهظمت حعليميت

 3 َىذست التربيت والخيىيً

SHS 
Sciences Sociales - 

Sociologie 
R2 

KHOUANI Ahmed 
Imed Eddine 

 3 علم الاحخماع الحظشي 

15 

 3 علم الاحخماع الثلافي

 3 علم احخماع التربيت

 3 علم احخماع الخىظيم والعمل

 3 علم احخماع الاجصاٌ

STAPS 
Activité Physique  

et Sportive 
Éducative 

R2 
BOUTALBI 
Bendjedou 

 3 اليشاط البذوي الشياض ي الترويحي
6 

 3  اليشاط البذوي الشياض ي املذسس ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سكيكدةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

LLA 
Etudes 

Linguistiques 
H 

BOUANINBA 
Sofiane 

 3 لساهياث عشبيت 

 3 اللساهياث واللغت العشبيت 9

 3 لساهياث الخطاب 

MI 
Mathématique

s 
R1 MAOUNI Messaoud 

Systèmes Dynamiques 3 

9 

Analyse Fonctionnelle 
Appliqué 

3 

Analyse Numérique, 
EDPS  

et Applications 
3 

SEGC  

Sciences de 
Gestion 

R1 MEKIMAH Sabri 

 3 حسيحر املىاسد البششيت

 3 إداسة ألاعماٌ 9

 3 لاداسة املاليت

Sciences 
Economiques 

R1 CHERAKRAK Samir 

 3 واسدششاف اكخصاديجحليل 

 3 دولي اكخصاد 9

 3  وبىييهلذي  اكخصاد

Sciences 
Financières  

et 
Comptabilité 

H CHALABI Amar 

 3 محاسبت وجذكيم

 3 محاسبت  9

 3 محاسبت وحبايت معملت 

SHS 

Sciences 
Humaine - 

Histoire 
H 

KOUICEM 
Mohamed 

العلم واملجخمع والاكخصاد في املغشب 

 ألاوسط في العصش الىسيط
3 

جاسيخ وحظاسة الغشب الاسالمي في العصش  9

 الىسيط 
3 

 3 الخاسيخ الىسيط

Sciences 
Humaines - 

R2 
BENZEROUK 

Djamel 

 3 بصشي -سمعي
9 

 3 الاجصاٌ في الخىظيماث



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   481

 

 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Sciences de 
l’Information et 

de la 
Communication 

 3 اجصاٌ وعالكاث عامت

Sciences Sociales 
- Psychologie 

R2 BOUATTIT Soufiane 

 3 علم الىفس املذسس ي 

 3 علم الىفس العمل والخىظيم  9
 3 )الاولييييي(  علم الىفس العيادي

SM Physique R2 
BOUDJEMAA 

Bouzid 

Physique des Matériaux 3 
6 Physique Energétique et 

Energie Renouvelable 
3 

SNV 

Sciences 
Agronomiques 

H HEBAL Aziz 

Aménagement Hydro-
Agricol 

3 

9 Amélioration des Plantes 3 

Systèmes de Production 
Agro-Ecologique 

3 

Sciences 
Biologiques 

R1 CHEKROUD Zohra 

Ecophysiologie Animale 3 

9 Microbiologie Appliquée 3 

Biochimie Appliquée 3 

ST 

Electromécaniqu
e 

R1 KELAIAIA Ridha 
Mécatronique 3 

6 
Electromécanique 3 

Electrotechnique H 
BOUKADOUM 

Ahcéne 

Réseaux Electriques 3 

9 
Electrotechnique 

Industrielle 
3 

Commandes Electriques 3 

Energies 
Renouvelables 

R1 
METATLA 

Abderrezak 

Energies Renouvelables  
en Electronique 

3 
6 

Energies Renouvelables  
en Mécanique 

3 

Génie Civil R1 
REHAB BEKKOUCHE 

Souheila 

Géotechnique 3 
6 

Matériaux en Génie Civil 3 

Génie des 
Procédés 

R2 ZOUAOUI Emna 

Génie Chimique 3 

9 Catalyse 3 

Génie des Polymères 3 

Hygiène et 
Sécurité 

Industrielle 
R2 ZENNIR Youcef 

Automatisation et Contrôle  
en Industries 

Pétrochimiques 
3 

6 
Hygiène et Sécurité 

Industrielle 
3 

Science et Génie  
de 

l'environnement 
H CHAIB Nadjla 

Génie de 
l'Environnement 

3 

9 
Génie des Procédés de 

l'environnement 
3 

Ingénierie et Gestion de 
l’Eau 

3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سوق أىراسجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP Droit H 
BEN 

BOUABDALLAH 
Mounia 

 3 كاهىن ألاسشة

15 

 3 كاهىن أعماٌ 

 3 كاهىن دولي عام

 3 ن الجىائي والعلىم الجىائيتاللاهى 

 3 اللاهىن الاداسي 

LLA Etudes Littéraires H ZIKEM Madani 

 3 أدب عالمي وملاسن 

 3 أدب عشبي حذيث ومعاصش 9

 3 أدب حضائشي 

MI Mathématiques H CHAIB Yacine 

Statistique Non 
Paramétrique 

3 

9 Analyse Fonctionnelle  
et Equations Différentielles 3 

Optimisation Non Linéaire 3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SEGC  
Sciences 

Financières  
et Comptabilité 

H LALAIBIA Malek 

 3 محاسبت 

 3 ماليت املؤسست  9

 3 محاسبت ومشاحعت

SM Physique R2 
BOUGUERRA 
Abdesselam 

Matière et 
Rayonnement 

3 
6 

Matière Condensée 3 

SNV 

Sciences 
Biologiques 

H KHALDI Fadhila 

Ecophysiologie Animale 3 

12 

Physiologie et 
Environnement 

3 

Biochimie Appliquée 3 
Toxicologie Fondamentale  

et Appliquée 
3 

Sciences 
Vétérinaires 

H 
KHENENOU 

Tarek 

Dominantes Pathologiques 
des Animaux de Rente 

3 
9 

Anatomie Vétérinaire 3 
Physiologie Animale 3 

ST 

Automatique H 
MESSAOUDI 

Kamel 

Automatique et 
Systèmes 

3 

9 Commande des 
Machines Electriques 

3 

Automatique et 
Informatique Industrielle 

3 

Génie Civil R1 
BOUACHA 

Nadjet 

Structures 3 
6 

Géotechnique 3 

Génie Des Procédés H 
GHODBANE 

Houria 

Génie Chimique 3 

9 
Génie des Procédés des 

Matériaux 
3 

Génie des Procédés  
de l'Environnement 

3 

STAPS 

Activité Physique  
et Sportive 
Éducative 

H TIAIBIA Faouzi 

 3 اليشاط البذوي الشياض ي الترويحي

 3 اليشاط البذوي الشياض ي التربىي  9

 3  اليشاط البذوي الشياض ي املذسس ي

Administration et 
Gestion du Sport 

H 
BENSAYAH 

Samir 

حسيحر امليشئاث الشياطيت واملىاسد 

 البششيت
3 

6 
Administration et 
Gestion de Sport 

3 

Entrainement 
Sportif 

H 
MAHFOUDI 
Mahmoud 

 3 الخحظحر الىفس ي الشياض ي

 3 الخحظحر البذوي الشياض ي 9

 3 الخذسيب الشياض ي الىخبىي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تبسةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP DROIT R1 BAHI Torki 

 3 كاهىن أعماٌ

15 

 3 اللاهىن الجىائي والعلىم الجىائيت

 3 كاهىن البيئت والعمشان

 3 مؤسساث دسخىسيت واداسيت

 3 كاهىن علاسي 

LLA 

Etudes Critiques R1 
AROUS 

Mohammed 

 3 الىلذ العشبي الحذيث واملعاصش

9 
الىظشيت الىلذيت املعاصشة وجحليل 

 الخطاب
3 

 3 هلذ ومىاهج

Etudes 
Linguistiques 

H 
KHELIF 

Abdelkader 

 3 لساهياث عامت

 3 لساهياث الخطاب 9

 3 املعجميت العشبيت
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Etudes Littéraires R1 
BOUHAFS 

Boudjemaa 

 3 أدب عشبي

15 

 3 ألادب املغشبي وألاهذلس ي اللذيم

 3 أدب عشبي حذيث ومعاصش

 3 أدب عشبي كذيم

 3 أدب حضائشي 

MI 

Informatique R1 
AMROUNE 
Mohamed 

Systèmes d'Information 3 

9 Réseaux et Multimédia 3 

Intelligence Artificielle 3 

Mathématiques R2 
ABDELMALEK 

Salem 

Systèmes Dynamiques 3 

9 
Problèmes d'Evolution 3 

Mathématiques 
Appliquées 

3 

SEGC 

Sciences 
Commerciales 

R1 RAHEM Farid 

 3 حسىيم وججاسة دوليت

 3 حسىيم مصشفي 9

 3 حسىيم الخذماث

Sciences de Gestion R1 DJEDDI Chaouki 

 3 حسيحر املىاسد البششيت

 3 إداسة ألاعماٌ 9

 3 لاداسة املاليت

Sciences 
Economiques 

R1 
CHERAYETT 

Kamel 

 3 الاكخصاد الىلي واملاليت الذوليت

12 
 3 اكخصاد همي

 3 اكخصاد دولي

 3 اكخصاد هلذي وبىيي

SEGC 

Sciences 
Financières 

H YOUSFI Rafik 

 3 محاسبت وجذكيم

9 et Comptabilité 3 محاسبت وحبايت 

 3 ماليت املؤسست  

SHS 

Sciences Humaines 
- Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

H 
MENACEUR 

Haroun 

الاجصاٌ الجماَحري والىسائط 

 الجذيذة
3 

9 
 3 بصشي -سمعي

 3 جصاٌ في الخىظيماثالا

Sciences Sociales - 
Sociologie 

R1 BOUREZG Nouar 

 3 علم احخماع التربيت

12 
 3 علم احخماع الخىظيم والعمل

 3 علم احخماع الاجصاٌ

 3 علم احخماع الاهحشاف والجشيمت

SM 

Chimie H 
GOUASMIA 
Abdelkrim 

Chimie Pharmaceutique 3 

9 
Chimie des Produits 

Naturels 
3 

Chimie Organique 3 

Physique R2 CHEMAM Faïçal 

Physique de la Matière 
Condensée 

3 

9 Physique Théorique 3 

Physique des Matériaux 3 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
R2 

BOUSSEKINE 
Samira 

Pharmaco-Toxicologie 3 

9 

Microbiologie 
Appliquée 

3 

Biologie et Physiologie 
Végétale 

3 

ST 

Electromécanique H 
KARA 

Mohammed 

Maintenance Industrielle 3 

9 Mécatronique 3 

Electromécanique 3 

Electrotechnique H DIB Djalel 

Réseaux Electriques 3 

9 
Commandes 
Electriques 

3 

Electrotechnique 3 

Génie Civil H 
LAOUAR Med 

Salah 

Structures 3 

9 
Géotechnique 3 

Matériaux en Génie 
Civil 

3 
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Génie Minier H GADRI Larbi 

Exploitation Minière 
3 

9 

et Géotechnique 

Environnement Minier 
3 

et Géologie Minière 

Valorisation des 
Ressources Minérales 

3 

STU Géologie H 
FEHDI 

Chemseddine 

Géologie de l'Ingénieur 3 

9 

et Géotechnique 
Hydrogéologie 3 
Environnement 

Sédimentaire 
3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ي بميمةجامعالمرطز ال

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

LLA 

Etudes 
Linguistiques 

H 
MAZOUZ 

Abdelhalim 

 3 لساهياث جطبيليت 

 3 لساهياث عشبيت  9

 3 العشبيتحعليميت اللغت 

Etudes Littéraires H 
BENSARI 
Messaoud 

 3 أدب عشبي حذيث ومعاصش

 3 أدب عشبي كذيم 9

 3 أدب حضائشي 

MI Mathématiques H 
ABDELOUAHAB 

Mohammed 
Salah 

Systèmes Dynamiques 3 

9 
Mathématiques et 

Applications 
3 

Mathématiques 
Appliquées 

3 

SEGC  

Sciences 
Commerciales 

H BELHADJ Tarek 

 3 حسىيم صىاعي 

 3 ججاسة دوليت 9

 3 حسىيم الخذماث 

Sciences de Gestion R2 
HARRAG 
Mosbah 

 3 حسيحر املىاسد البششيت

 3 إداسة ألاعماٌ 9

 3 اليتلاداسة امل

Sciences 
Economiques 

R1 REMLI Hamza 

 3 واسدششاف اكخصاديجحليل 

 3 هلذي وبىيي  اكخصاد 9

 3 وحسيحر املؤسساث  اكخصاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المرطز الجامعي ببريكة

 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité  

Total 
(Filière) 

DSP Droit H BENSAID Amor 

 3 كاهىن أعماٌ

 3 كاهىن البيئت والخىميت املسخذامت 9

 3 اللاهىن الجىائي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ةـا بقسنطينـالمدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجي

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SNV Biotechnologie R1 BANI Moustafa 

Biotechnologie Microbienne 3 

15 

Biotechnologie et Santé 3 

Biotechnologie Végétale 3 

Biotechnologie  
de l’Environnement 

3 

Biotechnologie 
Pharmaceutique 

3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةـات بقسنطينـقنيدة التّ دّ ـة المتعـة الوطنيـالمدرس

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

ST 

Automatique H LADACI Samir 
Automatique et Systèmes 3 

6 Automatique et 
Informatique Industrielle 

3 

Génie des 
Procédés 

H 
DERBAL 
Kerroum 

Génie des Procédés  
de l'Environnement 

3 

9 Génie des Procédés 3 

Génie Pharmaceutique 3 

Génie 
Mécanique 

H 
KHALFALLAH 

Salah 

Construction Mécanique 3 

9 Génie des Matériaux 3 

Energétique 3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصناعيـة بعنابـة التكنولوجيـات في يـاالعم المدرسـة

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

ST 
Génie 

Mécanique 
H 

AZZOUZ Salah-
Eddine 

Energies Renouvelables  
en Mécanique 

3 
9 

Génie des Matériaux 3 
Energétique 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنابـةادن ـم والمعـا المناجـة العميـة الوطنيـالمدرس

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

ST 

Génie Minier R1 
BENSEHAMDI 

Salim 

Exploitation Minière  
et Géotechnique 

3 
6 

Environnement Minier  
et Géologie Minière 

3 

Métallurgie R1 
MATOUGUI 

Nedjoua 

Génie des Surfaces 3 
6 Mise en Forme des Métaux  

et Alliages 
3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أدرارجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP Droit R1 
RAHMOUNI 
Mohammed 

 3 كاهىن عام
6 

 3 كاهىن خاص

LLA 
Etudes 

Littéraires 
H 

KERROUM 
Abdellah 

 3 أدب كذيم

 3 أدب عشبي حذيث ومعاصش 9

 3 أدب حضائشي 

SEGC 

Sciences de 
Gestion 

R2 TIKKAOUI Larbi 
 3 الاداسة املاليت

6 
 3 إداسة ألاعماٌ

Sciences 
Economiques 

R1 
LEMTAOUCH 

Latifa 

 3 هلذي وبىيي اكخصاد
6 

 3 وحسيحر املؤسساث اكخصاد
Sciences 

Financières  
et Comptabilité 

R2 
LAKHDIMI 

Abdelhammid 

 3 ماليت املؤسست
6 

 3 جذكيم ومشاكبت الدسيحر

SHS 
Sciences 

Humaine - 
Histoire 

R1 
DJAAFRI 
Mebarek 

جاسيخ افشيليا حىىب الصحشاء 

 املعاصش
3 

9 
 3 جاسيخ املغشب الحذيث واملعاصش

 3 جاسيخ الجضائش املعاصش

SHS 
Sciences 

Islamiques – 
Charia 

H 
REGGADI 

Ahmed 

 3 معاصشةمعامالث ماليت 

 3 الششيعت واللاهىن  9

 3 الفله وأصىله



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   486

 

 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Sciences 
Islamiques - 

Oussoul Eddine 
H HADBI Belkheir 

 3 الحذيث وعلىمه

 3 الذعىة ولاعالم 9

 3 الخفسحر وعلىم اللشآن

Sciences 
Sociales - 

Psychologie 
R1 

BEN KHALED 
Abdelkarim 

 3 ذسس يعلم الىفس امل
6 

 3 علم الىفس العمل والخىظيم

SM Physique H 
BENATIALLAH 

Ali 

Physique des Matériaux 3 

9 
Physique des 

Rayonnements 
3 

Physique Energétique et 
Energie Renouvelable 

3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بشارجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP Droit R1 CHANBI Fouad 

 3 الذولت واملؤسساث العمىميت

12 
 3 الحىهمت والاداسة العمىميت

 3 كاهىن حىائي لألعماٌ

 3 ىن خاصكاه

LLA 

Etudes Critiques H AGHA Aicha 

 3 هلذ حضائشي معاصش

 3 جحليل الخطاب 9

 3 هلذ ومىاهج

Etudes 
Linguistiques 

H 
BENDAHANE 

Cherif 

 3 لساهياث جطبيليت

 3 لساهياث عشبيت 9

 3 هحى وصشف

LLE Langue Anglaise H 
KHALKI 
Smaine 

Langue et Culture 3 

9 
Didactique des 

Langues Etrangères 
3 

Littérature et 
Civilisation 

3 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 
R1 

BENABDELAZI
Z Soufyane 

 3 ماليت وججاسة دوليت

 3 ججاسة دوليت 9

 3 حسىيم الخذماث

SEGC 

Sciences de 
Gestion 

R1 
BEKADDOUR 

Aicha 

 3 جيتملاوال

12 
 3 استراجيجيتإداسة 

 3 إداسة ألاعماٌ

 3 إداسة املىاسد البششيت

Sciences 
Economiques 

R1 
MAMMERI 

Abdelouahab 

الخحليل الاكخصادي 

 3 سدششافوالا 

 3 هلذي وبىيي اكخصاد 9

 3 وحسيحر املؤسساث اكخصاد

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 
R1 

ABBAR 
Mohammed 

 3 محاسبت وجذكيم

 3 ماليت وحبايت معملت 9

 3 ماليت وبىىن

SM Chimie H 
BELBOUKHAR

I Nasser 

Chimie de 
l'Environnement 

3 

9 Chimie des Produits 
Naturels 

3 

Chimie Analytique 3 

ST Génie Civil R2 
MAKANI 

Abdelkadir 

Structures 3 
9 

Géotechnique 3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Matériaux en Génie 
Civil 

3 

Télécommunicatio
ns 

H 
SABRI 

GHOUTIA 
Naima 

Systèmes de 
Télécommunications 

3 
6 

Réseaux de 
Télécommunications 

3 

Travaux Publics H 
MAMMERI 

Abdelhamid 
Voies et Ouvrages 

d'Art 
3 3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الشمفجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP DROIT R2 
GAICHE 
Miloud 

 3 اللاهىن العام املعمم
6 

 3 ىن خاصكاه

LLA 
Etudes 

Linguistiques 
H FEKIR Siham 

 3 لساهياث عامت

 3 لساهياث عشبيت 9

 3 العشبيتحعليميت اللغت 

LLE 

Langue Anglaise H 
BENSAID 

Faiza 

Littérature 3 

9 
Littérature Générale 

et Comparée 
3 

Didactique des Textes 
Littéraires 

3 

Langue Française R1 
AIT DJIDA 
Mohand 

Amokrane 

Sciences du Langage : 
Analyse  

du Discours et 
Sociolinguistique 

3 

9 
Didactique de la 

Rédaction 
Scientifique en FLE 

3 

Didactique des 
Langues et des 

Cultures 
3 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 
R2 

MESNOUA 
Ahmed 

 3 ماليت وججاسة دوليت

 3 حسىيم سياحي وفىذقي 9

 3 حسىيم الخذماث

SEGC 

Sciences de 
Gestion 

R2 
HARIRI 

Abdelghani 

 3 حسيحر املىاسد البششيت

21 
 3 إداسة لاهخاج ولامذاد

 3 إداسة ألاعماٌ

 3 لاداسة املاليت

Sciences 
Economiques 

R2 
NAOURINE 

Boumeddiene 

 3 همي اكخصاد

 3 هلذي وبىيي اكخصاد 9

 3 وحسيحر املؤسساث اكخصاد

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 
R2 

TAIBA 
Abdelaziz 

 3 محاسبت وجذكيم

21 

 3 ماليت وبىىن

 3 ماليت املؤسست

 3 ماليت وجأميىاث

 3 ملتمحاسبت وحبايت مع

SHS 

Sciences Humaine 
- Histoire 

H 
KHALDI 
Belarbi 

 3 جاسيخ املغشب العشبي الحذيث

 3 جاسيخ وحظاسة املغشب الاسالمي 9

 3 جاسيخ الجضائش في العصش الحذيث

Sciences Sociales 
- Psychologie 

H RAHAL Samia 

 3 علم الىفس املذسس ي

 3 )الاولييييي( علم الىفس العيادي 9

 3 علم هفس الصحت
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SNV Biotechnologie H 
SAADI 

Abdelkader 

Biotechnologie 
Microbienne 

3 

9 
Biotechnologie et 

Valorisation  
des Plantes 

3 

Biotechnologie 
Végétale 

3 

ST 

Génie Civil R2 
GHRICI 

Mohammed 

Structures 3 

9 
Géotechnique 3 

Matériaux en Génie 
Civil 

3 

Génie Mécanique R1 
ZIDANE 
Ibrahim 

Construction 
Mécanique 

3 

12 

Fabrication 
Mécanique  

et Productique 
3 

Energies 
Renouvelables en 

Mécanique 
3 

Energétique 3 

Travaux Publics H 
DJAFAR 

HENNI Ahmed 
Voies et Ouvrages 

d'Art 
3 3 

STAPS 

Activité Physique  
et Sportive 
Educative 

R1 
GUENDEOUZ 

ELGHOUL 
Khalifa 

اليشاط البذوي الشياض ي 

 الترويحي
3 

6 
اليشاط البذوي الشياض ي 

 املذسس ي
3 

Administration et 
Gestion du Sport 

H 
GHEZALI 

ABDELKADER 

 حسيحر امليشئاث الشياطيت

 واملىاسد البششيت
3 3 

Entrainement 
Sportif 

H 
SAIDI 

ZERROUKI 
Youssouf 

 3 الخحظحر الىفس ي الشياض ي

 3 الخحظحر البذوي الشياض ي 9

 3 الخذسيب الشياض ي الىخبىي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 معسكرجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsible 
 de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

LLA 
Etudes 

Critiques 
H 

BOUSKINE 
Medjahed 

 3 الىلذ العشبي الحذيث واملعاصش

 3 هلذ حضائشي معاصش 9

 3 الىلذ العشبي املعاصش

LLE 
Langue 

Anglaise 
H 

BENABDI 
Farouk 

Civilization (Civilisation) 3 
9 Littérature 3 

Didactique 3 

MI Informatique R2 
YAHYAOUI 
Khadidja 

Systèmes Informatiques 3 

9 
Réseaux et Systèmes 

Distribués 
3 

Intelligence Artificielle et 
ses Applications 

3 

SEGC  

Sciences 
Commerciales 

R2 
HACHEMAOU

I Kamel 

 3 استراجيجيت الدسىيم 

 3 حسىيم دولي  9

 3 جصشف املستهلً 

Sciences 
Financières  

et 
Comptabilité 

R1 
TCHIKO 
Faouzi 

 3 محاسبت وجذكيم

12 

الحىهمت واستراجيجياث ماليت 

 للمؤسساث 
3 

 3 ماليت وبىىن 

 3 يت املؤسست مال
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsible 
 de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SHS 

Sciences 
Humaine - 

Histoire 
H 

BERNOU 
Toufik 

 3 جاسيخ حذيث

12 
 3 جاسيخ كذيم

 3 جاسيخ الجضائش املعاصش

 3 الخاسيخ الىسيط

Sciences 
Sociales - 

Philosophie 
H 

AGOUNE 
Malika 

 3 الفلسفت الخطبيليت 

9 
لعلىم فلسفت الليم وابسخمىلىحيت ا

 لاوساهيت
3 

 3 فلسفت واجصاالث 

Sciences 
Sociales - 

Psychologie 
H 

BENMESMOU
DI Aali 

علم الىفس العمل والخىظيم وحسيحر 

 املىاسد البششيت
3 

9 
 3 علم الىفس املذسس ي 

 3 )الاولييييي(  علم الىفس العيادي

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

H 
DJEBELLA 
Mohamed 

 3 الاجصاٌ الاحخماععلم 

 3 علم احخماع الخىظيم والعمل  9

 3 علم احخماع التربيت 

SM Physique H 
RIANE 

Houaria 

Matériaux pour la 
Thermoélectricité 3 

12 
Matériaux et Energie 

Photovoltaïque 3 

Matériaux Magnétiques 3 
Energie Renouvelable et 
Sciences des Matériaux 3 

ST 

Automatique H 
DEBBAT 

Mohammed 
Ben Madani 

Automatique et Systèmes 3 

9 
Commande des Machines 

Electriques 3 

Automatique et Informatique 
Industrielle 3 

Hydraulique H TALIA Amel 

Ressources Hydrauliques 3 
9 Hydraulique Urbaine 3 

Ouvrages Hydrauliques 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مستغانمجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Arts 

Arts du Spectacle R2 AICI Ahmed 

 3 الذساساث السيىمائيت

 3 الذساساث املىسيليت 9

 3 هلذ العشض املسشحي

Arts Visuels H DJEMAI Ridha 
 3 دساساث في الفىىن الدشىيليت

6 
 3 هلذ الفىىن الدشىيليت

DSP 
Sciences 

Politiques 
H 

BELGHIT 
Abdellah 

 3 حعاون دولي

15 

 3 حيىماث ملاسهت

 3 الاداسة املحليت

 3 الذساساث ألامىيت والاستراجيجيت

 3 سياست عامت

LLA 

Etudes Critiques R2 
SAIDI 

Mohamed 

 3 الىلذ العشبي الحذيث واملعاصش

 3 الىلذ العشبي اللذيم 9

 3 هلذ مغاسبي

Etudes 
Linguistiques 

H 
GHOUL 

Chahrazed 

 3 لساهياث جطبيليت

 3 لساهياث عشبيت 9

 3 حعليميت اللغاث

LLA Etudes Littéraires H KADI Cheikh 

 3 أدب عالمي وملاسن 

12 
 3 أدب كذيم

 3 أدب عشبي حذيث ومعاصش

 3 السشدياث وجحليل الخطاب
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

LLE 

Langue Anglaise H 
BOUDJELAL 

Mustapha 

Sciences du Langage 3 

9 

Applied Linguistics 
(Linguistiques 

Appliquées) 
3 

Didactique des Langues 
 

et Cultures Etrangères 
3 

Langue Française H 
DELLALOU 

Naouel 

Sciences du Langage 3 

9 
Didactique des Langues 

Etrangères 
3 

Didactique des Langues 
et des Cultures 

3 

MI 

Mathématiques R2 
BELAIDI 

Benharrat 

EDP 3 
9 Analyse Mathématique 3 

Analyse Fonctionnelle 3 

Mathématiques 
Appliquées 

R2 
BOUAGADA 

Djillali 

Modélisation, Contrôles 
et Optimisation 

3 

9 
Analyse Mathématiques 

et Application 
3 

Recherche 
Opérationnelle et Aide 

à la Décision 
3 

SEGC 

Sciences 
Commerciales 

R2 
BENZIDANE 

Hadj 

 3 دساساث هميت في الخجاسة الذوليت

9 
الخجاسة الذوليت والخذماث 

 اللىحسديت
3 

 3 ماليت وججاسة دوليت

Sciences 
Economiques 

R1 
GUEDDAL 
Zine Dine 

 3 واسدششاف اكخصاديجحليل 

 3 همي اكخصاد 9

 3 وحسيحر املؤسساث اكخصاد

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 
H 

DOUAH 
Belkacem 

 3 محاسبت وجذكيم ومشاكبت

21 

الحىهمت واستراجيجياث ماليت 

 للمؤسساث
3 

 3 جذكيم املؤسستجىحيذ املحاسبت و 

 3 ماليت وبىىن إسالميت

SHS 

Sciences Humaines 
- Sciences de 

l’Information et de 
la Communication 

R1 
LARBI 

Bouamama 

 3 علىم الاعالم والاجصاٌ

21 
 3 سمعي بصشي والخلىياث الجذيذة

 3 الاجصاٌ الجماَحري 

 3 اجصاٌ وعالكاث عامت

Sciences Sociales 
- Sciences de 
l'Education 

H 
GUIDOUME 

Ahmed 

 3 لاسشاد والخىحيه

 3 علىم التربيت 9

 3 علم الىفس التربىي 

SHS 
Sciences Sociales 

- Sociologie 
H 

SIDI MOUSSA 
Leila 

 3 الاجصاٌ الاحخماععلم 

 3 علم احخماع الخىظيم والعمل 9

 3 اع التربيتعلم احخم

SM 

Chimie R1 
BELOUATEK 

Aissa 

Chimie Physique 3 

9 
Chimie Organique  
et Environnement 3 

Chimie Appliquée 3 

Physique R1 
BOUKORTT 
Abdelkader 

Physique des Matériaux 3 

6 Energie Renouvelable 
et Sciences des 

Matériaux 
3 

SNV 
Hydrobiologie 

Marine  
et Continentale 

H MEZALI Karim 

Ecosystèmes 
Aquatiques 3 

9 Bioressources Marines 3 

Ressources 
Halieutiques 3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Sciences 
Agronomiques 

H 
HOMRANI 

Abdelkader 

Production et 
Biotechnologie 

Animales 
3 

12 

Développement 
Agricole  

et Agroalimentaire 
3 

Protection des 
Végétaux 3 

Nutrition et Sciences 
des Aliments 3 

SNV 

Sciences 
Alimentaires 

R1 
KEDDARI 

Soumia 

Nutrition et Pathologie 3 

9 

Physiologie de la 
Nutrition  
et Santé 

3 

Nutrition et Sciences 
des Aliments 3 

Sciences 
Biologiques 

H 
BENAKRICHE 

Ben Mehel 

Biologie Moléculaire et 
Cellulaire 3 

15 
Microbiologie 3 

Physiologie Animale 3 
Pharmacologie 
Expérimentale 3 

Sciences Alimentaires 3 

ST 

Electronique H 
OULD 

MAMMAR 
Madani 

Electronique Médical 3 

9 

Electronique des 
Systèmes  

de Télécommunications 
3 

Electronique des 
Systèmes Embarqués 3 

Electrotechnique H 
BEKKOUCHE 

Benaissa 

Réseaux Electriques 3 
9 Electrotechnique 3 

Energies Renouvelables 3 

ST 
Génie des 
Procédés 

R1 
KHELIFA 

Amine 
Abdellah Fodil 

Génie Chimique 3 

9 
Génie des Procédés des 

Matériaux 3 

Génie des Procédés  
de l'Environnement 3 

STAPS 

Activité Physique  
et Sportive 

Adaptée 
H 

ABDEDDAIM 
Adda 

اليشاط البذوي الشياض ي املىيف 

 والصحت
3 

6 
بذوي الشياض ي املىيف اليشاط ال

 الخىافس ي
3 

Entrainement 
Sportif 

R2 BENGOUA Ali 

 3 الخحظحر الىفس ي الشياض ي

 3 الخحظحر البذوي الشياض ي 9

 3 الخذسيب الشياض ي الىخبىي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1وىرانجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Arts Arts du Spectacle H 
MANSOURI 

Lakhdar 

 3 الذساساث السيىمائيت

 3 اخشاج مسشحي وفً أداء املمثل 9

 3 هلذ العشض املسشحي

LLA 

Etudes Critiques H 
BERROUNA 
Mohamed 

 3 الىلذ والبالغت

 3 هلذ معاصش 9

 3 هلذ ومىاهج

Etudes 
Linguistiques 

H 
BENAISSA 

Abdelhalim 

 3 لساهياث عامت 

 3 لساهياث جطبيليت  9

 3 لساهياث الخطاب 

Etudes 
Littéraires 

H 
BENSAID 
Mohamed 

 3 أدب معاصش

 3 أدب كذيم 9

 3 أدب حضائشي حذيث ومعاصش
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

MI Informatique H 
KHELFI 

Mohamed 
Faycal 

DATA Science 3 

15 

Intelligence Artificielle 3 
Sécurité des Systèmes 

Informatiques et 
Réseaux 

3 

Informatique Distribuée 
et Réseaux 

3 

Ingénierie des 
Systèmes Embarqués et 

Parallélisme 
3 

SHS 
 

Sciences 
Humaines - 

Bibliothéconomie 
H 

SAHBI 
Mohamed 

 3 مىخباث ومشاهض املعلىماث

12 
 3 جلىياث أسشيفيت

 3 جىىىلىحيا املعلىماث والخىثيم

 3 علم املىخباث واملعلىماث

Sciences 
Islamiques - 

Oussoul Eddine 
H 

SLIMANI 
Abdelkader 

 3 الحذيث وعلىمه

 3 ملاسهت ألاديان 9

 3 الخفسحر وعلىم اللشآن

SM 

Chimie H 
BOUNACEUR 
Boumediene 

Chimie Physique 3 

15 

Chimie Organique  
et Environnement 

3 

Chimie des Matériaux 3 

Chimie Appliquée 3 

Chimie Verte 3 

Physique H 
DJEGHLOUL 

Nazim 

Physique Théorique 3 

12 

Physique des Matériaux 3 

Physique Appliquée 3 

Nanomatériaux, Nano-
objets  

et Energétique 
3 

SNV 

Biotechnologie H ROUDJ Salima 

Biotechnologie des 
Champignons 

3 

9 

Biotechnologie 
Microbienne 

3 

Biotechnologie des 
Interactions 

Microorganismes-
Plantes 

3 

Sciences 
Alimentaires 

H 
MEKKI 

Khedidja 

Qualité des Produits et 
Sécurité Alimentaire 

3 

9 Nutrition et Pathologie 3 

Physiologie de la 
Nutrition et Santé 

3 

ST 
Optique et 
Mécanique  
de Précision 

R1 KAIL Fatiha Optométrie 3 3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2وىرانجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

LLE Langue Anglaise H 
BELMEKKI 
Belkacem 

Civilization 
(Civilisation) 

3 

9 Littérature 3 

Littérature Générale et 
Comparée 

3 

SHS 
Sciences Sociales 

- Psychologie 
R1 

MEHERZI 
Malika 

علم الىفس العمل والخىظيم وحسيحر 

 املىاسد البششيت
3 12 



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   493

 

 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

 3 ملذسس ي علم الىفس ا

 3 )الاولييييي(  علم الىفس العيادي

 3 علم هفس الصحت

Sciences Sociales 
- Sciences de 
l'Education 

R1 
MANSOURI 
Abdelhak 

 3 لاسشاد والخىحيه

 3 علم الىفس التربىي  9

 3 جشبيت خاصت

Sciences Sociales 
- Sciences des 
Populations 

R2 
DELENDA 

Aissa 
 3 3 علم السيان

Sciences Sociales 
- Sociologie 

H 
MOULAI 
ALHADJ 
Mourad 

 3 علم احخماع التربيت

 3 علم احخماع الخىظيم والعمل 9

 3 علم احخماع الاجصاٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سيدي بمعباسجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP Droit R2 
KACEM 
ELAID 

Abdelkader 

 3 كاهىن علاسي 

18 

 3 كاهىن خاص أساس ي

 3 كاهىن اداسي مخخصص

 3 كاهىن طبي

 3 اللاهىن العام املعمم

 3 اللاهىن اللظائي

MI 

Informatique H 
BERRABAH 

Djamel 

Gestion et Analyse de 
Données Massives 3 

9 Réseaux et Systèmes 
Distribués 3 

Intelligence Artificielle 3 

Mathématiques H 
BENCHOHRA 

Mouffok 

Géométrie Différentielle 3 

15 

Analyse Fonctionnelle  
et Equations Différentielles 3 

Mathématiques Appliquées 
aux Sciences Biologiques et 

Médicales 
3 

EDP et Applications 3 
Probabilités et Statistique 3 

SHS 
Sciences Sociales 

- Sciences de 
l'Education 

H 
TLEMSANI 

Fatima 

 3 لاسشاد والخىحيه

 3 علم الىفس التربىي  9

 3 جشبيت خاصت

SM 

Chimie H 
MIMANNE 
Goussem 

Chimie Macromoléculaire 3 
9 Chimie Analytique 3 

Chimie des Matériaux 3 

Physique R2 
BASSOU 
Ghaouti 

Physique de la Matière 
Condensée 

3 

12 
Physique des Matériaux 3 

Physique Appliquée 3 
Energie Renouvelable et 
Sciences des Matériaux 

3 

SNV 

Biotechnologie H 
BEN ALI 

Aicha 

Biotechnologie 
Microbienne 

3 

9 Biotechnologie et 
Valorisation  des Plantes 3 

Biotechnologie Végétale 3 

Ecologie  
et Environnement 

H 
AYACHE 
Abbassia 

Ecologie Végétale  
et Environnement 

3 

9 
Ecologie des Milieux 

Naturels 
3 

Biodiversités et Ecologie 
Végétales 

3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
H 

HARIR 
Nouria 

Biochimie-Immunologie 3 

12 

Biologie et Pathologie 
Cellulaire 

3 

Biologie et Physiologie  
de la Reproduction 

3 

Biochimie Appliquée 3 

ST 

Aéronautique H 
KADDOURI 

Khacem 

Structures des Avions 3 

9 

Propulsion Avion et 
Structures Aéronautiques 

3 

Avionique et CNS 
Management  

du Trafic Aérien 
3 

Hydraulique H 
BAAHMED 

Djelloul 

Hydraulique Urbaine 3 
9 Ouvrages Hydrauliques 3 

Ressources en Eau 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تيارتجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP 

Droit R2 FETTAK Ali 

 3 كاهىن البيئت والخىميت املسخذامت

 3 كاهىن عام 9

 3 كاهىن خاص

Sciences 
Politiques 

H SAFA Yamina 

 3 البششيتداسة املىاسد إ

 3 عالكاث دوليت وكاهىن دولي 9

 3 حيىماث ملاسهت

LLA 

Etudes Critiques R2 
AHMED 

LHADJ Anissa 

 3 هلذ حذيث ومعاصش

 3 هلذ كذيم 9

 3 الىلذ والذساساث ألادبيت

Etudes 
Linguistiques 

R1 
BENDJELLOUL 

Mokhtar 

 3 لساهياث جطبيليت

 3 اث عشبيتلساهي 9

 3 لساهياث الخطاب

LLE 
Langue 

Française 
R1 

GUIDOUME 
Mohamed 

Sciences du Langage 3 
9 Didactique du FLE 3 

Littérature Francophone 3 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 
H 

BELDJILALI 
Fatiha 

 3 ماليت املؤسست

 3 وليتدساساث هميت في الخجاسة الذ 9

 3 حسىيم

SEGC 
Sciences 

Financières  
et Comptabilité 

H 
ZIANI 

Abdelhak 

 3 ماليت وبىىن

 3 جذكيم ومشاكبت الدسيحر 9

 3 محاسبت وحبايت معملت

SHS 

Sciences 
Humaine - 

Histoire 
H 

BAGUA 
Belkheir 

 3 بالد املغشب املعاصش جاسيخ

9 
لغشب الاسالمي في جاسيخ وحظاسة ا

 العصش الىسيط
3 

 3 الخاسيخ والحظاساث اللذيمت

Sciences Sociales 
- Philosophie 

H 
HADJADJ 

Khalil 

 3 الفلسفت الغشبيت الحذيثت واملعاصشة

 3 فلسفت عشبيت إسالميت 9

 3 فلسفت عامت

Sciences Sociales 
- Psychologie 

H 
ARGOUB 

Mohammed 

 3 لم الىفس املذسس يع

 3 علم الىفس العمل والخىظيم 9

 3 )الاولييييي( علم الىفس العيادي

SNV 
Sciences 

Vétérinaires 
H 

BOUCIF 
Ahmed 

Parasitologie Vétérinaire 3 

9 

Anatomie Pathologique  
et Cytologie Vétérinaire 3 

Reproduction et Chirurgie 
Obstétricale chez les 

Animaux Domestiques 
3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  تممسانجامعة 
Domaine Filière 

Type de formation 
(H/R1/R2) 

Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Arts 
Arts du 

Spectacle 
H 

SOUALMI El 
Habib 

 3 اخشاج مسشحي وفً أداء املمثل

 3 الفىىن الذساميت 9

 3 هلذ العشض املسشحي

DSP 

Droit R1 
BENOSMAN 

Djamel 

 3 كاهىن أعماٌ

15 

 3 كاهىن دولي عام

 3 اللاهىن اللظائي

 3 كاهىن عام

 3 كاهىن خاص

Sciences 
Politiques 

R2 
BENSAIM 
Bounouar 

 3 الذبلىماسيت والخعاون الذولي

12 
 3 اداسة عمىميت وجىميت سياسيت

 3 حسيحر املىاسد البششيت

 3 الذساساث ألامىيت والاستراجيجيت

LLE Langue Anglaise R2 
HAMZA 
REGUIG 
Wassila 

Civilization (civilisation) 3 

12 
Littérature 3 

Language Sciences 3 

Didactique 3 

LLE 

Langue 
Française 

R2 
SARI 

MOHAMMED 
Latifa 

Sciences du Langage 3 

9 Didactique du FLE 3 

Littérature 3 

Traduction H 
SAID BELARBI 

Djelloul 

Traduction Spécialisée 3 

9 
Didactique de la 

Traduction 
3 

Traduction et Terminologie 3 

MI 

Informatique H 
CHIKH 

Azeddine 

Informatique Distribuée  
et Réseaux 

3 

9 

Ingénierie des Systèmes 
d'Information et de 

Connaissance et Aide à 
la Décision 

3 

Intelligence Artificielle 
et ses Applications 

3 

Mathématiques 
Appliquées 

R1 
NASRI 

Yasmina 

Probabilités et 
Statistique 

3 

9 
Analyse Mathématiques  

et Application 
3 

Mathématiques 
Appliquées 

3 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 
R2 

BENACHENHO
U Sidi 

Mohamed 

 3 ماليت وججاسة دوليت

 3 الدسىيمإداسة  9

 3 حسىيم الخذماث

SEGC 

Sciences de 
Gestion 

H 
BOUMEDIENE 

Houcine 

 3 حسيحر املىاسد البششيت

 3 حسيحر عمىمي 9

 3 ملاوالجيت

Sciences 
Economiques 

R1 
BOUTELDJA 
Abdelnacer 

 3 سدششافالخحليل الاكخصادي والا 

21 
 3 همي اكخصاد

 3 هلذي وبىيي اكخصاد

 3 وحسيحر املؤسساث اكخصاد

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 
R2 

BAGHDAD 
Chaib 

 3 محاسبت وجذكيم

21 
 3 ماليت وبىىن

 3 ماليت املؤسست

 3 محاسبت وحبايت معملت
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SHS 
Sciences 

Humaine - 
Histoire 

R1 
CHEBOUT 

Souad Yamina 

 3 غشب العشبي الحذيثجاسيخ امل

15 

 3 جاسيخ وحظاسة املغشب الاسالمي

العلم واملجخمع والاكخصاد في املغشب 

 ألاوسط في العصش الىسيط
3 

جاسيخ وحظاسة ألاهذلس في العصش 

 الىسيط
3 

 3 جاسيخ الجضائش املعاصش

SHS 

Sciences 
Humaines - 
Archéologie 

R1 
BELDJOUZI 

Bouabdallah 

 3 آثاس كذيمت

 3 آثاس إسالميت 9

 3 الصياهت والترميم

Sciences 
Islamiques – 

Charia 
R2 

BELHADJI 
Abdessamad 

 3 الفله امللاسن وأصىله

 3 الششيعت واللاهىن  9

 3 فله ماليي وأصىله

Sciences 
Islamiques - 

Oussoul Eddine 
R1 

BELKHIR 
Otmane 

 3 ليذةع

 3 الخفسحر وعلىم اللشآن 9

 3 اللشآن الىشيم وعلىمه

Sciences 
Sociales - 

Psychologie 
R1 

SEDJELMACI 
Mhammed El-

Amine 

 3 علم الىفس املذسس ي

 3 علم الىفس العمل والخىظيم 9

 3 )الاولييييي( علم الىفس العيادي

SM Chimie R1 NEGADI Latifa 

Analytique et 
Environnement 

3 

21 

Chimie Macromoléculaire  
et Matériaux 

3 

Chimie de l'Environnement 3 
Chimie Théorique  

et Computationnelle 
3 

Chimie Organique 3 

SM Physique H 

MERAD 
Abdelkrim 
Elhasanine 
Kheirallah 

Energies Renouvelables 3 

9 
Physique des Matériaux 3 
Physique des Gaz et des 

Plasmas 
3 

SNV 

Ecologie  
et 

Environnement 
R1 

STAMBOULI 
Haciba 

Ecologie et Environnement 3 

9 
Toxicologie Industrielle  

et Environnementale 
3 

Ecologie Animale 3 

Sciences 
Agronomiques 

H 
BOUHRAOUA 
Rachid Tarik 

Développement Agricole  
et Agroalimentaire 

3 

9 Foresterie 3 
Systèmes de Production 

Agro-Ecologique 
3 

Sciences 
Alimentaires 

R2 
BABA AHMED 
Fatima Zohra 

Nutrition et Santé 3 

9 

Transformation et 
Valorisation  

en Agroalimentaire 
3 

Nutrition et Sciences des 
Aliments 

3 

Sciences 
Biologiques 

R1 
BOUCHERIT 

Zahia 

Physiopathologie 3 

15 

Microbiologie 3 
Génétique Appliquée 3 

Biochimie 3 
Immunologie Moléculaire  

et Cellulaire 
3 

ST Electronique H KERAI Salim 

Electronique Embarquée 3 

9 

Micro-Electronique  
et Microsystèmes 

Embarqués 
3 

Instrumentation 
Electronique 

3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Génie 
Biomédical 

R2 
HADJ 

SLIMANE Zine 
Eddine 

Instrumentation 
Biomédicale 

3 

9 Télémédecine et 
Informatique Biomédicale 

3 

Imagerie Médicale 3 

Génie Industriel H 
BELKAID 

Faycal 

Génie Industriel 3 

9 Productique 3 

Ingénierie Logistique 3 

Génie 
Mécanique 

R2 
BOUKHALFA 

Abdelkrim 

Construction Mécanique 3 

9 
Fabrication Mécanique  

et Productique 
3 

Energétique 3 

Télécommunicat
ions 

R2 
KARIM 

Fethallah 

Communications Et 
Réseaux Sans Fil 

3 

9 
Télécommunications 

Optiques  et Microondes 
3 

Signaux et Systèmes  
de Télécommunications 

3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رانـىـا بو وم والتكنولوجيــلعماة ــجامع

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsible 

 de la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

AUMV Architecture H 
ANOUCHE 

Karima 

Architecture 3 

9 
Architecture Ecologique  

et Durabilité 
3 

Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager 

3 

SM Physique R2 
BELBACHIR 
Ahmed Hafid 

Physique Energétique 3 

9 
Physique des Matériaux  

et Nanostructures 
3 

Physique et Technologie  
des Rayonnements 

3 

ST 

Electrotechniqu
e 

H 
BELARBI 

Ahmed Wahid 

Réseaux Electriques 3 

9 
Electrotechnique 

Industrielle 
3 

Machines Electriques 3 

Génie Civil H 

KERDAL 
Djamel 
Elddine 
Djelloul 

Structures 3 

9 
Construction Métallique  

et Mixte 
3 

Equipement de l’Habitat 3 

Génie des 
Procédés 

H 
HADJ YOUCEF 

Mohamed 

Génie Chimique 3 
9 Génie des Matériaux 3 

Génie de l'Environnement 3 

ST 

Génie Maritime H 
SEREIR 
Zouaoui 

Architecture Navale 3 

9 
Construction et Réparation 

Navale 
3 

Ingénierie des Systèmes 
Propulsifs 

3 

Génie 
Mécanique 

H 
TEBBAL 

Mohamed 

Construction Mécanique 3 

9 
Installations Energétiques  

et Turbomachines 
3 

Energétique 3 

Télécommunicat
ions 

R2 
ALI PACHA 

Adda 
Belkacem 

Cryptographie et Sécurité  
des Données 

3 

9 
Technologies de 

l'Information  
et de la Communication 

(TIC) 

3 

Sécurité dans les Réseaux 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تموشنـت بعيـن الجامعـي المركــز

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total  
(Filière) 

DSP Droit R1 
TROUZINE 
Belkacem 

 3 واملسؤوليتكاهىن العلىد 

 3 كاهىن أعماٌ 9

 3 كاهىن عام

LLA 

Etudes 
Linguistiques 

R1 
MOSTEFAOUI 

Djalal 

 3 لساهياث عامت 

 3 لساهياث جطبيليت  9

 3 لساهياث الىص وجحليل الخطاب

Etudes 
Littéraires 

H 
BENLEBBAD 

Rafika 

 3 أدب عشبي حذيث ومعاصش

 3 أدب حضائشي  9

 3 لسشدياث وجحليل الخطابا

LLE 
Langue 

Française 
R1 

BOUTERFAS 
Belabbas 

Sciences du Langage 3 

9 
Littérature : Littératures 

Contemporaines 
3 

Didactique du FLE 3 

SEGC  
Sciences de 

Gestion 
H 

KOUDID 
Soufyane 

 3 حسيحر املىاسد البششيت

 3 اٌإداسة ألاعم 9

 3 لاداسة املاليت

SEGC 
Sciences 

Economiques 
R1 

ZEDDOUN 
Djamel 

 3 واسدششاف اكخصاديجحليل 

 3 هلذي وبىيي  اكخصاد 9

 3 وحسيحر املؤسساث  إكصاد

SM Chimie H 
BELARBI 
Lahcene 

Chimie Macromoléculaire 3 
9 Chimie des Matériaux 3 

Chimie Organique 3 

ST 

Génie Civil H 
HOUMADI 

Youcef 

Durabilité des Matériaux de 
Construction 

3 
9 Structures 3 

Géotechnique 3 

Génie Mécanique H 
BELHAMIANI 

Mohamed 

Construction Mécanique 3 

9 Mécanique 3 
Energétique 3 

Télécommunicat
ions 

H 
SLIMANE 

Zohra 

Télécommunications 
Optiques et  
Microondes 

3 

9 Systèmes de 
Télécommunications 

3 

Réseaux de 
Télécommunications 

3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بمغنية عـيالجام المركــز

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP Droit R2 
EL HADJ Ali 
Badreddine 

 3 كاهىن أعماٌ

 3 كاهىن خاص أساس ي 9

 3 كاهىن عام

LLA 

Etudes Critiques H 
ZEGHOUDI 

Dalila 

 3 الىلذ والبالغت

 3 هلذ مغاسبي معاصش 9

 3 هلذ معاصش

Etudes 
Littéraires 

H 
BEGHDAD 

Abderrahmane 

 3 أدب عالمي وملاسن 

 3 أدب شعبي 9

 3 أدب حضائشي 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SEGC 
Sciences 

Economiques 
R2 

TERBECHE 
Mohamed 

 3 همي اكخصاد

 3 لذي وبىييه اكخصاد 9

 3 وحسيحر املؤسساث اكخصاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضـبيبالي ـز الجامعـالمرك

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SEGC 

Sciences de 
Gestion 

R1 SAYAH Hamza 

 3 حسيحر املىاسد البششيت

 3 إداسة ألاعماٌ 9

 3 لاداسة املاليت

Sciences 
Economiques 

R2 
BENALLAL 
Belkacem 

 3 سدششافالخحليل الاكخصادي والا 

 3 يوبىيهلذي  اكخصاد 9

Economie Internationale 3 

SHS 
Sciences 
Sociales - 

Philosophie 
H 

BENSAID 
Mohamed 

 3 فلسفت الحظاسة

 3 فلسفت عشبيت إسالميت 9

 3 مىطم وفلسفت العلىم

ST Génie Civil H 
BOUHAMOU 
Nasreddine 

Durabilité des Matériaux de 
Construction 3 

9 Matériaux Innovants pour la 
Construction Durable 3 

Optimisation des Structures 3 

STAPS 
Entrainement 

Sportif 
R1 

BENSAID 
Mahmoud 

 3 الخحظحر الىفس ي الشياض ي

12 
 3 الشياض ي البذويالخحظحر 

 3 الخذسيب الشياض ي

 3 الخذسيب الشياض ي الىخبىي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بالنعامة يـز الجامعـالمرك

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

LLE 
Langue 

Française 
R2 

BRAIK SAADANE 
Brahim Kheir Eddine 

Sciences du Langage 3 

9 
Didactique du FLE 3 

Sciences des Textes 
Littéraires 

3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بغميزان يـز الجامعـالمرك

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de la 

filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

LLA 
Etudes 

Linguistiques 
R2 BRAHIMI Boudaoud 

 3 لساهياث عامت 

 3 ليت لساهياث جطبي 9

 3 لساهياث الخطاب 

SEGC  

Sciences 
Commerciales R1 HAMDANI Nadjet 

 6 3 ماليت وججاسة دوليت 
 3 حسىيم الخذماث  

Sciences 
Economiques R1 

MEZIANE Mohamed-
Toufik 

 3 هلذي وبىيي  اكخصاد
6 

Economie Internationale 3 

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 
R1 

BOUGUETAIA 
Soufyane 

الحىهمت واستراجيجياث ماليت 

 للمؤسساث 
3 

6 
 3 ماليت املؤسست 

SHS 
Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

H KASSIR Mehdi  

 3 علم احخماع التربيت

 3 علم احخماع الاجصاٌ 9

 3 علم احخماع الاهحشاف والجشيمت

ST 
Génie 

Mécanique 
R1 BOUADI Abed 

Construction Mécanique 3 
9 Génie des Matériaux 3 

Energétique 3 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تـتيسمسيمب يـز الجامعـالمرك
Domaine Filière 

Type de formation 
(H/R1/R2) 

Responsable de la 
filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP 

Droit R2 ALLAK Abdelkader 

 3 كاهىن دولي عام

 3 اللاهىن العام املعمم 9

 3 اللاهىن الخاص املعمم

Sciences 
Politiques 

H DEHEGANI Ayoub 

 3 دساساث سياسيت ملاسهت

 3 الذساساث ألامىيت والاستراجيجيت 9

 3 داسة وحماعاث محليتإ

LLA 

Etudes 
Critiques 

R2 TAAM Chamekha 

 3 هلذ مغاسبي معاصش

 3 هلذ حضائشي معاصش 9

 3 الىلذ العشبي املعاصش

Etudes 
Linguistiques 

R2 
BOUARARA 
Mohamed 

 3 لساهياث عامت 

 3 لساهياث جطبيليت  9

 3 العشبيتحعليميت اللغت 

Etudes 
Littéraires 

R2 DERDAR Bachir 

 3 اللذيم وألاهذلس يألادب املغشبي 

 3 ألادب الجضائشي اللذيم 9

 3 أدب عشبي كذيم

SEGC  

Sciences 
Commerciale

s 
R2 MAHMOUDI Ahmed 

 3  حسىيم دولي

 3 حسىيم سياحي وفىذقي  9

 3 حسىيم الخذماث 

Sciences de 
Gestion 

R2 BOUZEKRI Djillali 

 3 إداسة وحسيحر املؤسست

 3 إداسة ألاعماٌ 9

 3 إداسة املىاسد البششيت

Sciences 
Economiques 

R1  DERRADJI Aïssa  

 3 واسدششاف اكخصاديجحليل 

 3 همي  اداكخص 9

 3 هلذي وبىيي  اكخصاد

Sciences 
Financières  

et 
Comptabilité 

R2 
MAHIEDDINE 

Mahmoud Omar 

 3 محاسبت وجذكيم

 3 محاسبت وحبايت  9

 3 ماليت املؤسست 

SM Physique R1 
MOKHTARI 
Mohamed 

Physique des Matériaux  
et Nanostructures 3 

9 Nanophysique 3 
Physique Computationnelle 3 

SNV 
Sciences 

Agronomique
s 

H BOUNACEUR Farid 

Production Végétale 3 
9 Production Animale 3 

Foresterie 3 

ST 
Génie 

Mécanique 
H 

BAGHDAD 
Mohammed 

Fabrication Mécanique  
et Productique 

3 

9 Installations Energétiques  
et Turbomachines 3 

Energétique 3 

STAPS 

Activité 
Physique  

et Sportive 
Educative 

R1 REBOUH Salah 

 3 اليشاط البذوي الشياض ي الترويحي

 3 اليشاط البذوي الشياض ي التربىي  9

 3 اليشاط البذوي الشياض ي املذسس ي

Entrainemen
t Sportif 

R2 
OUADEH Ahmed El 

Amine 

 3 الخحظحر الىفس ي الشياض ي

 3 الخحظحر البذوي الشياض ي 9

 3 الخذسيب الشياض ي الىخبىي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بتممسـان األعمـال إلدارة العميـا المدرسـة
Domaine Filière 

Type de formation 
(H/R1/R2) 

Responsable  
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SEGC  

Sciences 
Commerciales 

H 
BESSOUH 

Nadira 

 3 حسىيم دولي 

 3 الدسىيم الشكمي  9

 3 إداسة الدسىيم 

Sciences de 
Gestion 

R1 
SAHEL Sidi 
Mohammed 

Management 
International 

3 

9 Management des 
Services de Santé 

3 

Economie Managériale 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفالحيـة بمستغانـم العمـوم في العميـا المدرسـة

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SNV 
Sciences 

Agronomiques 
R1 

BOUDEROUA 
Kaddour 

Développement Agricole 
et Agroalimentaire 

3 
6 

Systèmes de Production 
Agro-Ecologique 

3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  963م رق قــرار

 بسكرة -بجامعة دمحم  خيضر لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 

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

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

 .والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة 23 الموافق 1424نية عاـ جمادى الثا 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 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2017ديسمبر  13المؤّرخ في  1126وبموجب القرار رقـ  -

 .لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة بسكرة، المعّدؿ
 وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم -

 .2020أكتوبر  27بسكرة المؤرخ في -خيضر
 ُيـقـــــّرر

 

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

االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم  تحديد القائمة
 بسكرة.-خيضر
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-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر دتحد :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق -خيضر عاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحميكمف المدير ال :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020ديسمبر  06المؤرخ في  963رقم  رارــق بالقـــممح
 بسكرة-بجامعة دمحم خيضر لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية شوقي قاسمي 1
 عميد الكمية ميسـو بمقاسـ 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة الطيب العماري  3
 لعميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةنائب ا جابر نصر الديف 4
 رئيسة قسـ العمـو االجتماعية مسعودي كمثـو 5
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية نجيب بخوش 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية  عيسى قبقوب 7
 يةرئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسان لخميسي فريح 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية صباح غربي 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية داود جفافمة 10
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية سراي سعاد 11
 اتذة المساعديفممّثل عف األس شالة عبد الرحماف 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف إبراىيـ غاشي  13
 مدير مخبر الدراسات النفسية واالجتماعية تاوريريت نور الديف 14
 مديرة مخبر المسألة التربوية ساعد صباح 15
 اىنةمدير مخبر التغيير االجتماعي والعبلقات العامة في الجزائر في ظل التحديات الر  زرفة بولقواس 16
 مسؤوؿ المكتبة بوذيبة بمقاسـ 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد  القائمة  االسمية  ألعضاء  المجنة  العممية، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  964رقم  قــرار
 بسكرة-خيضربكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم  لقسم العموم اإلنسانية

 

 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
 1998سنة  يوليو 7 الموافق1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعّدؿ والمتّمـ
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غشت سنة  23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2017ديسمبر  13المؤّرخ في  1125وبموجب القرار رقـ  -
 .مية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة بسكرةلقسـ العمـو اإلنسانية بك

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية  -
 .2020أكتوبر 27بسكرة المؤرخ في -رواالجتماعية بجامعة دمحم خيض

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية 
 بسكرة.-عة دمحم خيضربجام

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية  :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم خيضر

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

 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020ديسمبر  06المؤرخ في  964رقـم ممحــق بالقـرار 
 بسكرة -بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر لقسم العموم اإلنسانية

 الصفـة ـباالسم والمق الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ لخميسي فريح 1
 رئيس القسـ بخوش نجيب 2
 أستاذ  داود جفافمة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" سراي سعاد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الميمود صغيري  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" محمود عياد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" إبراىيـ غاشي  7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  965رقم  قــرار
 بسكرة-بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر لقسم العموم االجتماعية

 

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

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

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2017ديسمبر  13المؤّرخ في  1124وبموجب القرار رقـ  -

 .رةبسك-دمحم خيضر لقسـ العمـو االجتماعية بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية  -

 .2020أكتوبر 27بسكرة المؤرخ في -واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية 
 بسكرة.-بجامعة دمحم خيضر

ة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية تحدد القائم :2المادة 
 بسكرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة دمحم خيضر

بسكرة، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر :3المادة 
 قرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا ال

 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020ديسمبر  06المؤرخ في  965 رقـمممحــق بالقـرار 
 بسكرة-بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم خيضر لقسم العموم االجتماعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مية لمقسـرئيس المجنة العم قبقوب عيسى 1
 رئيس القسـ كمثـو مسعودي 2
 أستاذ بف عامر وسيمة 3
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 أستاذ  بف عمر سامية 4
 أستاذ  سميماني صباح 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" العقوف لحسف 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" العيدي صونية 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" مزردي حناف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حميدات صالح 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  966رقم  قــرار

 أم البواقي-بجامعة العربي بن مييدي اآلداب والمغات لكمية
 

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

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

 .ميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظي 2003
والمتضمف  2009يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة أـ البواقي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2017ماي  23المؤّرخ في  529وبموجب القرار رقـ  -

 .أـ البواقي -اآلداب والمغات بجامعة العربي بف مييدي
أـ  -عممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة العربي بف مييديوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس ال -

 .2020أكتوبر  07البواقي المؤّرخ في 
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
كور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 أـ البواقي.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة العربي بف مييدي
أـ  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة العربي بف مييدي :2المادة 

 ق بيذا القرار.البواقي، وفقا لمجدوؿ الممح
أـ البواقي، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 

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

 ث العمميوزير التعميم العالي والبح
 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020ديسمبر  06المؤرخ في  966رقم رار ــق بالقــممح
 أم البواقي-بجامعة العربي بن مييدي اآلداب والمغات ةلكمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي كعب حاتـ 1
 عميد الكمية لقماف شاكر 2
 التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية العميد  نائبة العميد مكّمفة بما بعد بف التونسي إكراـ آية  3
 نائب العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حمدوش مختار 4
 رئيسة قسـ المغة واألدب العربي أمقراف آمنة  5
 رئيس قسـ المغة الفرنسية سعودي باديس 6
 رئيس قسـ المغة االنجميزية عيادي كريـ 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي ميدقبايمي ح 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة االنجميزية  بمقاسـ بوريشة كريمة 9
 مدير مخبر بحث حمبمي فاتح 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي  الوافي سامي 11

 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي ممّثمة األساتذة طاوطاو رزيقة 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف عبد السبلـ بوبكر  13
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف كبوسي ىندة 14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مة االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائ، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  967رقم  قــرار
 أم البواقي-بجامعة العربي بن مييدي واألدب العربي بكميةاآلداب والمغات لقسم المغة

 

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

 .والمتّمـ ييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضّمف تع
 سنة غشت 23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 والمتضمف 2009يناير سنة  4الموافق  1430ـر عاـ مح 7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة أـ البواقي،المعّدؿ والمتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
 اآلداب والمغات بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية ممّثمي األساتذة وبناًء عمى محضر انتخاب -

 .2020أكتوبر 07أـ البواقي المؤّرخ في -بجامعة العربي بف مييدي
 

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

بجامعة العربي      اآلداب والمغات واألدب العربي بكمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة
 أـ البواقي.-بف مييدي

ة اآلداب والمغات بجامع المغة واألدب العربي بكمية العممية لقسـتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  :2المادة 
 أـ البواقي ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العربي بف مييدي

أـ البواقي، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 
 شر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سين بتطبيق يخصو،

 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020ديسمبر  06المؤرخ في  967رقم رار ــق بالقــممح
 أم البواقي-بجامعة العربي بن مييدي واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات لقسم المغة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قبايمي حميد 1
 رئيسة القسـ أمقراف آمنة  2
 أستاذة  طاوطاو رزيقة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الوافي سامي  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوترعة صالح 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كعب حاتـ 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بوغنوط روفيا 7
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" سوالمية حفيظة  8
 ة قسـ "أ"أستاذة مساعد كبوسي ىندة 9
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عبد السبلـ بوبكر 10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العـممية، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  968رقم  قــرار

 سكيكدة-1955أوت  20والّمغات األجنبية بجامعة  بكمية اآلداب لقســم المـــّــــــغة واألدب العـــــربي
 

 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
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  272-01 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

اآلداب والّمغات  عربي بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغة واألدب ال -
 .2020أكتوبر  27سكيكدة المؤّرخ في - 1955أوت  20األجنبية بجامعة 

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، وا2003غشت سنة  23الموافق  1424

اآلداب والّمغات األجنبية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغة واألدب العربي بكمية
 سكيكدة.- 1955أوت  20بجامعة 

الّمغات األجنبية اآلداب و  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغة واألدب العربي بكمية :2المادة 
 سكيكدة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.- 1955أوت  20بجامعة 

سكيكدة، كل فيما يخصو، - 1955أوت  20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العـممية 2020 ديسمبر 06المؤرخ في  968رقـم ممحــق بالقـرار 
 سكيكدة-1955أوت  20بكمية اآلداب والّمغات األجنبية بجامعة  لقســم المـــّــــــغة واألدب العـــــربي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عزوز قربوع 1
 رئيس القسـ عمار مقدـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ويمحىشاـ ص 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صبرينة بوسحابة  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حسيف بوبموطة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رياض بف جامع 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمي بعبوش 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا ،2020 ديسمبر 06مؤرخ في  969رقم  قــرار

 الوطنية العميا لمري مدرسة لقسم التييئة وىندسة الري بال
 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

   .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة
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الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يحدد صبلحيات 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

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017أفريل  17ي المؤّرخ ف 448وبموجب القرار رقـ  -
   .الوطنية  العميا لمري مدرسة التييئة وىندسة الري بال

الوطنية العميا مدرسة التييئة وىندسة الري بالوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -
 .2020أكتوبر  07المؤّرخ في  لمري 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 .الوطنية العميا لمري مدرسة التييئة وىندسة الري بالألعضاء المجنة العممية لقسـ 
الوطنية العميا لمري، مدرسة لقسـ التييئة وىندسة الري بال تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ا يخصو، بتطبيق كل فيم يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمري، :3المادة 

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

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة لعمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2020ديسمبر  06مؤرخ في ال 969رقم  ممحق بالقرار

 الوطنية العميا لمري مدرسة لقسم التييئة وىندسة الري بال 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حاج صدوؽ أحمد 1
 رئيس القسـ ىاشمي عبد القادر 2
 أستاذ  ختاؿ الطاىر 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" جودار ذىبية 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" تومي سمير 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف صالح دمحم دريدي 6
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" كحل الرأس مميكة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوخميفة مصطفى 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يـس العممـاء المجـد القائمـة االسمية ألعضيحـدّ ، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  970 رقـم قــرار
 بـومرداس-أمـحمد بـوقرةامعة ـجب لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيك

 

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

 .والمتَمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ المعّدؿ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 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  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ بجامعة أدمحم  -

 .2020أكتوبر  28بومرداس المؤّرخ في -بوقرة
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67حكاـ المادة تطبيقا أل المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

-بوقرة القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ  بجامعة أدمحم
 بومرداس.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيؾ بجامعة أدمحم  :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوقرة

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

 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يـس العممـاء المجـد القائمـة االسمية ألعضيحـدّ الذي  2020ديسمبر  06مؤرخ في ال 970 رقـم ممحق بالقرار
 بـومرداس-أمـحمد بـوقرةامعة ـجب لمعيد اليندسة الكيربائية واإللكترونيك

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ئيس المجمس العممي لممعيد ر  بف ترزي حميد 1
 مدير المعيد  شعبلؿ مولود 2
  بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةكّمف الم العميدنائب  بمعيدي ىجيرة 3
 بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةكّمف الم العميدنائب  زيتوني عبد القادر 4
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 رئيس قسـ اإللكترونيؾ معاش أحمد 5
 تقني واآلليةرئيس قسـ اإللكترو  نجي فاطمة الزىراءدخا 6
 تقني واآلليةقسـ اإللكترو ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  خمدوف عيسى 7
 اإللكترونيؾقسـ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  دعموش عبد الحميد 8
 لكترونيؾاإلقسـ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  أزرار أعراب 9
 التعميـ األساسيقسـ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  زايير رزيقة 10
 التعميـ األساسيقسـ ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  حداد زوبيدة 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حمودي إيماف 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قريمط نور الديف 13
 مدير وحدة بحث عبد المجيد رسيوي  14
 مسؤوؿ مكتبة العيد تيجداـ كريـ 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 290رقـم  يعدل القــرار ،2020ديسمبر  06مؤرخ في  971قــرار رقم 

 يـة لقســم بيوتكنولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياةالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمم
 1البميـدة-بجامعة سعـد دحمـب

 

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

 .لمتَمـوا والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػػـ  2020مارس  23 مؤّرخ فيال 290رقػـ وبموجب القرار  -

 .1البميػدة-بيوتكنولوجيا بكّميػة عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سعػد دحمػب
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ بيوتكنولوجيا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  -

 .2020فيفري  26المؤرخ في  1بميػدةال -سعد دحمب
 ُيـقـــــّرر

 

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيوتكنولوجيا بكّمية عمـو  تعديلييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:
 .1البميػدة-الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب

كنولوجيا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة سعد تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيوت :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة-دحمب
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، كّل فيما يخصو، بتطبيق 1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 
 عالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال

 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، المحّدد 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 290رقـم  يعدل القــرارالذي ، 2020ديسمبر  06مؤرخ في ال 971رقم ممحــق بالقـرار 
 1البميـدة-لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنـة العمميـة لقســم بيوتكنولوجيا بكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعة سعـد دحمـب

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجنة العممية لمقسـ  ةئيسر  نبيح حاج صدوؽ ضاوية 1
 رئيسة القسـ عيادي راضية 2
 أستاذة  بف ريمة عتيقة  3
 أستاذة  عميـ جزولي فاطمة الزىراء 4
 أستاذة شاوية شريفة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" قرطبي مفتي حكيمة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" مومف مزقو سعيدة 7
 أ"أستاذة مساعدة قسـ " بف قرطبي ىند 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بابا عيسى كريمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حّدد الم 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 286رقـم  قــراريعدل ال ،2020 ديسمبر 06مؤرخ في  972رقم  قــرار
 1البميـدة-سعـد دحمـب بيعة والحياة بجامعـةلكّميـة عموم الط مقائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـيل

 

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

 .والمتَمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
مجمػس العممػي لكّميػة المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء ال 2020مارس  23 مؤّرخ فيال 286رقػـ  القػػراروبموجب  -

 .1البميػدة-سعػد دحمػب عمـو الطبيعة والحياة بجامعػة
 -بجامعة سعد دحمب لكّميػة عمـو الطبيعة والحياة بالمجمس العممي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -

 .2020 مارس 01المؤّرخ في 1 البميػدة
 ُيـقـــــّرر
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 عموـ الطبيعة والحياة القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية تعديلييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:
 .1البميدة-بجامعة سعد دحمب

، 1البميػدة-بجامعة سعد دحمب العممي لكّميػة عموـ الطبيعة والحياة المجمس تحػّدد القائمة االسمية ألعضاء: 2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ، كّل فيما يخصو، بتطبيق1البميػدة-سعد دحمب المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةيكّمف  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020مارس  23 مؤّرخ فيال 286رقـم  يعدل القــرارالذي ، 2020ديسمبر  06مؤرخ في ال 972رقم  ممحق بالقرار
 1البميـدة-سعـد دحمـب س العممـي لكّميـة عموم الطبيعة والحياة بجامعـةالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمـ

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ بيولوجيا وفيزيولوجيا الخموية رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية قطارني جماؿ 1
 عميد كمية شايشي وساـ 2
 يد المكّمف بالّدراسات والمسائل المتعمقة بالّطمبةنائب العم دوكارة كماؿ 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد الّتدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية بف مسكيف حياة 4
 رئيس قسـ بيولوجيا وفيزيولوجيا الخموية بوجمعة نوارة 5
 قسـ البيوتكنولوجيا رئيس عيادي راضية 6
 وجيا تجمعات الكائنات الحيةقسـ بيول رئيس خمدوف حسينة 7
 رئيس قسـ التغذية الزراعية ميقاتمي اسماعيف 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ بيولوجيا وفيزيولوجيا الخموية حمايدي فمة 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا نبيح حاج صدوؽ ضاوية 10
 جمعات الكائنات الحيةرئيس الّمجنة العممية لقسـ بيولوجيا ت طايل غنية 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ التغذية الزراعية دومانجي أماؿ 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بيولوجيا وفيزيولوجيا الخموية بف شعباف سارة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيوتكنولوجيا عماد فايزة 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيوتكنولوجيا يدةمسقو مومف سع 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية بف جودي جماؿ  16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بيولوجيا تجمعات الكائنات الحية شريف حميدة سعيدة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التغذية الزراعية زي بوشعيب فو  18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التغذية الزراعية سيد عمي رمضاف 19
 مدير مخبر بحث سعيدي فيروز 20
 مدير مخبر بحث سنوسي سيد أحمد 21
 مدير مخبر بحث بمكحمة ىجيرة 22
 ر بحثمدير مخب بف فقيو ليمى 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف امقراف آسيا 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بابا عيسى كريمة 25
 مسؤوؿ مكتبة الكّمية معامير الميا 26

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الذي يحّدد  2018أكتوبر  01المؤّرخ في  883يعّدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  973رقم  قــرار
 الجزائر-العميا في العموم التطبيقيةمدرسة لقسم التكوين التحضيري بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ا

 

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

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

 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9 المؤرخ 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  -

 .ا في العمـو التطبيقيةوالمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عمي
لقسـ  المجنة العممية لقائمة االسمية ألعضاءالذي يحّدد ا 2018أكتوبر  01المؤّرخ في  883وبموجب القرار رقـ  -

 .الجزائر، المعّدؿ-العميا في العمـو التطبيقيةمدرسة التكويف التحضيري بال
التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في العموـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2018جواف  20المؤرخ في  الجزائر-التطبيقية
 .2020أوت  06المؤرخ في  01الجزائر رقـ -وبناًء عمى إرساؿ المدرسة العميا في العموـ التطبيقية -

 

 ُيـقـــــّرر
 

مجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء ال المادة األولى:
 الجزائر.-بالمدرسة العميا في العمـو التطبيقية

لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في العمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الجزائر-التطبيقية

، كل فيما الجزائر-عاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا في العموـ التطبيقيةيكمف المدير ال :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 انأ.د عبد الباقي بن زي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2018أكتوبر  01المؤّرخ في  883الذي يعّدل القرار رقم  2020ديسمبر  06المؤرخ في  973ممحق بالقرار رقم 
 الجزائر-لقسم التكوين التحضيري بالمدرسة العميا في العموم التطبيقية المجنة العممية مقائمة االسمية ألعضاءل المحّدد
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ معيوط صميحة 1
 رئيس القسـ برقاش كماؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نصراوي رياض 3
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 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بف كانوف عواوش 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دي لميفبمي 5
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" قدواري المية 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  974رقم  قــرار
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافمدنية بجامعة بكمية اليندسة المعمارية واليندسة ال الري 

 

 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
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20رسوـ الرئاسي رقـ لمبمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 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 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذي يحّدد ال 2017أكتوبر  17المؤرخ في  968وبموجب القرار رقـ  -

 .وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼالري بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الري بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية  -

 .2020سبتمبر  30المؤّرخ في  وىراف -تكنولوجيا دمحم بوضياؼالعموـ والبجامعة 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة
 .وىراف -العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -موـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼالع

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

 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   516

 

 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020ديسمبر  06 المؤرخ في 974 رقـمممحــق بالقـرار 
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافلقسم الري بكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية بجامعة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ نمديمي عمي 1
 رئيس القسـ شريف األميف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوجمميف جماؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمادي العربي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوقزري )ـ( لحباب زكية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مكاوي دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بيمولي دمحم الياس 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  975رقم  ارقــر 

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة  اليندسة البحرية
 

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

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017سبتمبر  23المؤرخ في  897وبموجب القرار رقـ  -

 .وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼاليندسة البحرية بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة 
عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة البحرية بكمية اليندسة الميكانيكية وبناًء  -

 .2020نوفمبر  03المؤّرخ في  وىراف -دمحم بوضياؼ العموـ والتكنولوجيابجامعة 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

العمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة البحرية بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة
 .وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة البحرية بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
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، كل وىراف-ا دمحم بوضياؼالعموـ والتكنولوجييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020ديسمبر  06المؤرخ في  975رقـم ممحــق بالقـرار 
 انوىر -العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة  لقسم اليندسة البحرية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مفتاح سيدي دمحم أميف 1
 رئيس القسـ زوبعي امقراف اليادي 2
 أستاذ  حمودي بف عامر 3
 أستاذ  صغير زواوي  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قندوسي شير الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعيدي فتحي  6
 اضر قسـ "ب"أستاذ مح زماني فراح 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طفياني لطفي  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سماني عمر 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  976رقم  قــرار

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافيندسة الميكانيكية بجامعة بكمية ال المناجم والتعدين
 

 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
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ 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  -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ا 2017سبتمبر  23المؤرخ في  896وبموجب القرار رقـ  -

 .وىراف -العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼالمناجـ والتعديف بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المناجـ والتعديف بكمية اليندسة الميكانيكية  -

 .2020نوفمبر  03المؤّرخ في  وىراف -دمحم بوضياؼ موـ والتكنولوجياالعبجامعة 
 

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

العموـ  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المناجـ والتعديف بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة
 .وىراف-والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المناجـ والتعديف بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف -موـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼالع

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

 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020ديسمبر  06 المؤرخ في 976رقـم ممحــق بالقـرار 
 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة  لقسم المناجم والتعدين

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ غوماري دمحم كماؿ 1
 رئيس القسـ بمحوؿ دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف ربيع نصر الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوحريرة كريمة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوزيد قويدر 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوعكسة فتحية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعشرية بشير 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" رزيني جموؿ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  977رقم  قــرار

 وىران-العموم والتكنولوجيا دمحم بوضيافلكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة 
 

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

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
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الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2017مارس  26المؤرخ في  323وبموجب القرار رقـ  -
 .وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼلكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة 

العمـو والتكنولوجيا ّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب مم -
 .2020مبر نوف 03المؤّرخ في  وىراف -دمحم بوضياؼ

 

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

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23موافق ال 1424عاـ 
العمـو والتكنولوجيا تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة 

 .وىراف-دمحم بوضياؼ
العموـ والتكنولوجيا دمحم سة الميكانيكية بجامعة اليند تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وىراف-بوضياؼ
، كل وىراف-العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 

 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرس
 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020ديسمبر  06المؤرخ في  977رقم  رارــلقق باـــممح

 وىران-دمحم بوضياف العموم والتكنولوجيالكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عف قسـ اليندسة البحرية ةستاذيرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األ حمودي بف عامر 1
 عميد الكمية عزي عباس 2
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  بوعكسة فتحية  3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية بوخريس اليواري  4
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية محمة قادة 5
 رئيس قسـ اليندسة البحرية زوبعي امقراف اليادي 6
 رئيس قسـ المناجـ والتعديف بمحوؿ دمحم 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بوعبلـ نور الديف 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة البحرية مفتاح سيدي دمحم أميف 9
 ة لقسـ المناجـ والتعديفرئيس المجنة العممي غوماري دمحم كماؿ 10
 عف قسـ اليندسة الميكانيكية ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي لباؿ لحبيب 11
 عف قسـ اليندسة الميكانيكية ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي اليمامي عز الديف 12
 عف قسـ اليندسة البحرية ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي سعيدي فتحي 13
 عف قسـ المناجـ والتعديف ةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي رايد عمي 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قزاف زكية 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عز الديف اليواري  16
 مدير مخبر بحث بف زقير رضواف 17
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 مدير مخبر بحث صغير زواوي  18
 مدير مخبر بحث ايميف بشير 19
 مدير مخبر بحث طاري عبد هللامخ 20
 مدير مخبر بحث حميدو دمحم كماؿ 21
 مدير مخبر بحث بف دىينة )ـ( صابر أمينة 22
 مسؤولة المكتبة معيوش زوىير 23
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس العممي ة ألعضاءيحدد القائمة االسمي، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  978رقم  قــرار
 مستغانم-عبد الحميد ابن باديس بجامعة التربية البدنية والرياضية لمعيد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المجمس العممي  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2017جواف  15المؤّرخ في  649وبموجب القرار رقـ  -

 .مستغانـ-عبد الحميد ابف باديس التربية البدنية والرياضية بجامعة لمعيد
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة عبد الحميد  -

 .2020نوفمبر  03في  مستغانـ المؤرخ-ابف باديس
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

لعممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة عبد الحميد ابف القائمة االسمية ألعضاء المجمس ا
 مستغانـ.-باديس

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة عبد الحميد ابف  :2المادة 
 .مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار-باديس

مستغانـ، كل فيما -عبد الحميد ابف باديس ةلمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعيكمف المدير العاـ  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020ديسمبر  06المؤرخ في  978ممحـــق بالقــرار رقم 
 مستغانم-لحميد ابن باديسعبد ا بجامعة لمعيد التربية البدنية والرياضية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي بف قوة عمي 1
 مدير المعيد ميـ مخطار 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  حمزاوي حكيـ 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية ي دمحمكوتشوؾ سيد 4
 رئيس قسـ التربية البدنية والرياضية حرباش إبراىيـ 5
 رئيس قسـ التدريب الرياضي سنوسي عبد الكريـ 6
 رئيس قسـ النشاط الحركي المكيف رقيق مداني 7
 ألستاذية عف قسـ التربية البدنية والرياضيةممّثل األساتذة ذوي مصّف ا عطا هللا أحمد 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التربية البدنية والرياضية بف قاصد عمي حاج دمحم 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي بومسجد عبد القادر 10
 األستاذية عف قسـ النشاط الحركي المكيفممّثل األساتذة ذوي مصّف  عتوتي نور الديف 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ النشاط الحركي المكيف عبد الدايـ عدة 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شرشار عبد القادر 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف شني الحبيب 14
 مدير مخبر بحث بف دحماف دمحم نصر الديف 15
 مدير مخبر بحث صباف دمحم 16
 مسؤوؿ مكتبة المعيد بقدوري سميماف 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  979رقـم  قــرار
 سكيكدة-1955أوت  20لجامعة 

 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
نة سبتمبر س 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  -

 .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 صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2017نوفمبر  15المؤّرخ في  393وبموجب القرار رقـ  -

 .سكيكدة-1955أوت  20لجامعة 
 .2020نوفمبر  11ي المؤّرخ ف 85سكيكدة رقـ -1955أوت  20جامعة وبناًء عمى إرساؿ  -
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 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إل2003غشت سنة  23الموافق  1424

 سكيكدة.-1955أوت  20القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة 
سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق -1955أوت  20تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  :2المادة 

 بيذا القرار.
سكيكدة، كل فيما يخصو، -1955 أوت 20يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 

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

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2020ديسمبر  06المؤرخ في  979رقـم ممحق بالقرار 

 سكيكدة-1955أوت  20لجامعة 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مجامعةمدير الجامعة، رئيس المجمس العممي ل حداد سميـ 1
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  بوحديد فارس 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  عثماني عمارة 3

 ي فيما بعد التدرجوالتكويف العال
 بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةكّمف م مدير الجامعةنائب  مطبلوي صوفيا 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  بوجبلؿ خالد 5
 عميد كمية التكنولوجيا عموشي نسريف 6
 ـوعميد كمية العم عميري جماؿ 7
 عميد كمية العمـو االجتماعية والعمـو اإلنسانية بف زروؽ جماؿ 8
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية عتيق نضيرة 9
 عميد كمية اآلداب والمغات رواؽ عثماف 10
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير كيموش ببلؿ 11
 مية التكنولوجيارئيس المجمس العممي لك مساسط صالح 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو مزجري الياميف 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية والعمـو اإلنسانية حميدشة نبيل 14
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بوالقمح يوسف 15
 داب والمغاترئيس المجمس العممي لكمية اآل بوعنينبة سفياف 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير طيار أحسف 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا مطاطمة عبد الرزاؽ 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا بوزويط عز الديف 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو فوفو عمار 20
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو مبارؾ أودينة فاتح 21
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية والعمـو اإلنسانية خبليفية نصيرة 22
 ألستاذية عف كمية العمـو االجتماعية والعمـو اإلنسانيةممّثل األساتذة ذوي مصّف ا طباؿ رشيد 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية جندلي وريدة 24
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية يسعد فضيمة 25
 األستاذية عف كمية اآلداب والمغات ممّثل األساتذة ذوي مصفّ  وليد بوعديمة 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات نطور عبد القادر 27
 مّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لشيب مسعود 28
 عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرمّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  زيرؽ سوسف 29
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عزري أماؿ 30
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف عتروس محي الديف 31
 أستاذ بالمدرسة العميا لؤلساتذة بسطيف بوقرورة عمي 32
 أستاذ بالمدرسة العميا لؤلساتذة بقسنطينة جكوف عبد الحميد 33
 مسؤوؿ المكتبة المركزية مزغيش فتحي 34
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  980رقم  قــرار
 رفالطا–بجامعة الشاذلي بن جديد  لقسـم الحقوق بكّميـة الحقوق والعموم السياسية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ 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
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة الطارؼ.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017أكتوبر  17المؤرخ في  973وبموجب القرار رقـ  -

 .الطارؼ–الشاذلي بف جديد  الحقوؽ بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  -

 .2020أكتوبر  27الطارؼ المؤّرخ في  –الشاذلي بف جديد 
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ي رقـ مف المرسوـ التنفيذ 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة الشاذلي 
 الطارؼ.–بف جديد 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  :2المادة 
 الطارؼ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.–الشاذلي بف جديد 

، الطارؼ، كل فيما يخصو–يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020ديسمبر  06المؤرخ في  980رقم رار ــق بالقــممح

 الطارف–بجامعة الشاذلي بن جديد  لقسـم الحقوق بكّميـة الحقوق والعموم السياسية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 يس الّمجنة العممية لمقسـرئ بف صالحية صابر 1
 رئيس القسـ بركات عماد الديف 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حسيف أحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ىماش لميف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رابح وىيبة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أمزياف كريمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعشة كماؿ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  981رقم  قــرار

 المسيمة-العميا لألساتذة ببوسعادةمدرسة بال لقسم المغة الفرنسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

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

 .المسيمة-والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لؤلساتذة ببوسعادة
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .وذجي لممدرسة العمياالذي يحدد القانوف األساسي النم
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لؤلساتذة  -

 .2020سبتمبر  21المسيمة المؤرخ في  -ببوسعادة
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 ُيـقـــــّرر
 

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

 المسيمة.-المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببوسعادة
 -لفرنسية بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببوسعادةلقسـ المغة ا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المسيمة، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة ببوسعادة :3المادة 

 لعالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ا
 2020 ديسمبر 06 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2020ديسمبر  06مؤرخ في ال 981ممحق بالقرار رقم 

 المسيمة-لقسم المغة الفرنسية بالمدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف قويدر لميف 1
 رئيس القسـ منادي عبد الوحيد 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف داود دمحم لميف 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شبيرة دمحم 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غزاؿ ندرة 5
 أستاذ مساعد قسـ "ب" مديني بوجمعة 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عتيق خديجة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2020ديسمبر  06مؤرخ في  982رقم  قــرار

 العميا لألساتذة بورقمةمدرسة بال لقسم المغات األجنبية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  أّوؿ ّذي القعدةخ في المؤرّ  163-20لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

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

 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  184-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لؤلساتذة بورقمة
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
األجنبية بالمدرسة العميا لؤلساتذة بورقمة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغات  -

 .2020أكتوبر  12المؤرخ في 
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 ُيـقـــــّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
السمية ألعضاء ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة ا2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية بالمدرسة العميا لؤلساتذة بورقمة.
لقسـ المغات األجنبية بالمدرسة العميا لؤلساتذة بورقمة، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة بورقمة، كل فيما يخصو، يكمف المدير العاـ لمتعمي :3المادة 

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

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2020ديسمبر  06المؤرخ في  982ممحق بالقرار رقم 

 بالمدرسة العميا لألساتذة بورقمة لقسم المغات األجنبية
 الصفـة االسم والمقـب قمالر 
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شايب سامي 1
 رئيس القسـ الزبير عيساني 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حفصي لطيفة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فرحات سالـ 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سماعيل لمياء 5
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بوشريط صالح 6
 قسـ "ب" أستاذ مساعد كنتاوي دمحم 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة  2020ديسمبر  06مـؤرخ فـي  34رقـم  قــرار

  3لــدى جــامعـة سطيف
 

 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  -

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

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير   الخدمات
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .دؿ والمتمـيتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المع
 .2المتضمف إنشاء جامعة سطيف، 2011سنة نوفمبر  28ؤرخ في مال 404-11ذي رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2020 نوفمبر سنة 04 ًػرا  لممحضر المؤرخ فينظػػػػ -
 .2االجتماعية  لدى جامعة سطيف

 ُيـقـــــّرر
 

 .2: تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة سطيفالمـادة األولى
 اآلتية أسماؤىـ: : تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء2المـــــادة 

 

 األعضاء الدائمون: 
 زيات عادؿ، -03 قمو العيد، -02 عدالة جعفر،  -01
 ذيب زكريا، -06 بوسعدية رؤوؼ، -05 مسايل السعدي، -04
 عناف دمحم. -09 بمة سميـ، -08 بف تومي الياميف، -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 نسيـ. رمضاني -03 محفوظ خالد، -02 آيت شعبلؿ نبيل، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3 المـــــادة
بتنفيػذ ىػذا القػرار والذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ  2يكمف السيػد مديػر جامعة سطيف :4المـــــادة 

 العالي والبحث العممي.
 2020 يسمبرد 06حرر بالجزائر في: 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة  2020ديسمبر  06مـؤرخ فـي  35رقـم قــرار 
 ات الجامعية بشارلدى مديرية الخدم 

 

 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  -

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

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441ـ المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عا 163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

سبتمبر سنة  14 المؤرخ في 312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 
2003.            
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

وزاري المشترؾ المؤرخ ، يعدؿ ويتمـ القرار ال2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2020سنة أكتوبر  28 المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -

 ات الجامعية بشار.مديرية الخدم
 ُيـقـــــّرر

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

 

 األعضاء الدائمون : 
 ياف،شيحة بوز  -03 ضايفي عبد القادر، -02 زايري بشير، -01
   بمحسيف جيبللي. -05 عماري حمزة، -04

 

 األعضاء اإلضافيون :  
 مذكور مختار. -03 داودي عبد الرحماف، -02 قداوي دمحم، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03: تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث )3ادة ــالم
مات الجامعية بشار بتنفيذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية يكمف السيػد مديرمديرية الخد :4المـادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 06حرر بالجزائر في: 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع
 األمين العام

 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2018فيفري  14المؤرخ في  144يعدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  07المؤرخ في  983رقم قــرار 

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

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

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

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

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

والتجارية وعموـ التسيير بتممساف، إلى  ةل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصاديوالمتضمف تحوي 2017
 .منو 4مدرسة عميا إلدارة األعماؿ ،السيما المادة 
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، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2018فيفري  14المؤرخ في  144وبمقتضى القرار رقـ  -
 المعدؿ. المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف،

 ُيـقـــــّرر
 

،المعدؿ،  والمذكور أعبله، 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 ديسمبر 07 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا إلدارة األعمال بتممسان

 ألعضاء المعينون:ا -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا مقنونيف عبدالمطيف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو زياني عبد الرفيق -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو عميرة كريـ -
 الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  ممثمة عضو زدور دمحم إبراىيـ حفيظة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري. عضو قدوري أبو األرباح -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو ىميمي عمر -
صبلح المستشفيات، عضو بغدوس عبد القادر -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة، عضو أميف بمعربي دمحم -
 ممثل عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة بتممساف، عضو ربيعي دمحم -
 ممثل عف مؤسسة  سوجرويت  بتممساف،  عضو رمضاني دمحم -
 ممثل عف مجمع بوبمنزة. عضو بوبمنزة شكيب -

 

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

  2020مارس  10المؤرخ في  209يعدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  07مؤرخ في  984رقم  قــرار
 ة تممسان()والي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية الذي

 

 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  16فق الموا 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  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي

 ،2016افريل سنة  11الموافق  1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -
 .منو 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية )والية تممساف(، السيما المادة 

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز  2020مارس  10المؤرخ في  209وبمقتضى القرار رقـ  -
 بمغنية)والية تممساف(. الجامعي

 ُيـقـــــّرر
 

، والمذكور أعبله، كما ىو 2020مارس  10المؤرخ في  209يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 ديسمبر 07 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية)والية تممسان(.

 األعضاء المعينون:  -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا مقنونيف عبد المطيف -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو تاج الديف عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو بوعزقي ميمود -
 ل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف، ممث عضو بف ناصر بف لحسف -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو قدوري ابواالرباح -
 ممثمة الوزير المكمف بالعمل و التشغيل والضماف االجتماعي ، عضو بمعياشي نصرالديف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو ىمساس نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو ىد سعيدمجا -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة والفنوف، عضو مودع أحمد  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة، عضو ميمودي عبد الكريـ -
 ممثل الوالي. عضو بوبكر فريد -

 

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

  2014جوان  17المؤرخ في  393يعدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  07مؤرخ في  985رقم  قــرار
 لجنة عممية وطنية لتأىيل المجالت العممية، المعدل الذي يحدث

 

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

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .ـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعمي

الذي يحدث لجنة عممية وطنية لتأىيل المجاالت  2014جواف  17المؤرخ في  393وبمقتضى القرار رقـ  -
 .العممية، المعدؿ

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ والمذكور أعبله، وتحرر 2014جواف  17المؤرخ في  393مف القرار رقـ  4تعدؿ المادة  المادة األولى:
 كما يأتي:

 ....................................بدون تغيير...................................... :4لمادة ا"
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة حسب الميداف في ممحق ىذا القرار".

 ..........................................والباقي بدون تغيير....................................
يكمف السيد األميف العاـ لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة  :2المادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 07 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد تشكيمة المجنة العممية الوطنية لتأىيل المجالت العممية

 المؤسسة االسم والمقب التخصص

 ميدان
 عموم الفيزياء

 جامعة سيدي بمعباس بشير بوحفص
 امعة معسكرج رابح خناطة

 جامعة العموم والتكنولوجيا وىران دمحم الصغير فرحات

 ميدان
 الرياضيات وتفاعالتيا 

 جامعة سيدي بمعباس موفق بن شيرة
 جامعة عنابة حورية تريكي

 1جامعة البميدة مصطفى شاللي

 ميدان
 الكيمياء

 جامعة عنابة مميكة برجام
 ي في التحاليل الفيزيائية والكيميائيةمركز البحث العممي والتقن خمذون بشاري 

 جامعة أم البواقي صفيان بوعصيدة

 ميدان
 عموم الميندس 

 المدرسة المتعددة التقنيات الجزائر عادل بموشراني
 2جامعة باتنة  فيصل جفال
 جامعة بسكرة عقبة كازار

 ميدان
 عموم الطبيعة والحياة

 1جامعة وىران  مميكة بوشناق
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا ل بوقفةشافية طوي

 جامعة عنابة بوجمعة سمراوي 

 ميدان
 عموم األرض والكون 

 1جامعة البميدة  بوعالم رميني
 جامعة البويرة حكيم لونيسي

 3جامعة قسنطينة  عبد السالم حسن منيعي
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 ميدان
 العموم االجتماعية

 جامعة تممسان دمحم بن بوزيان
 2جامعة وىران  تيميوينحبيب 

 2جامعة وىران  بوحفص مباركي

 ميدان
 العموم اإلنسانية

 2جامعة الجزائر  عبد القادر دراجي
 جامعة سكيكدة كريمة مسعودي
 جامعة قسنيطنة يوسف معاش

 ميدان
 متعدد التخصصات

 جامعة تيزي وزو عبد الحميد الياس
 التقنيات الجزائرالمدرسة المتعددة  نعيمة بمحانش بن سمرة

 جامعة المدية صالح حنيني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (44)الرابعة واألربعون  نتائج الدورةعن عالن ، يتضمن اإل2020ديسمبر  08مؤرخ في  986رقم رقم  قــرار

 لمجنة الجامعية الوطنية
 

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

 المتّمـ.المعّدؿ و  والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسػـو التنفيػذي رقـ و  -

 .ألستاذ الباحثقانوف األساسي الخاص باالمتضمف ال
المتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الوطنية وتسييرىا وتشكيميا،  1994نوفمبر سنة  16بمقتضى القرار المؤرخ في و  -

 .المعدؿ والمتمـ
المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية  2020سنة  مارس 05المؤرخ في  185رقـ بمقتضى القرار و  -

 .الوطنية
نوفمبر سنة  28بناء عمى قوائـ تأىيل األساتذة المحاضريف قسـ "أ" مف أجل الترقية إلى رتبة أستاذ المؤرخة في   -

2020. 
المجنة الجامعية  ( مف طرؼ أعضاءPROGRESنتائج دراسة ممفات الترشح عبر المنصة الرقمية )بناء عمى  -

 .2020ديسمبر  07إلى  2020نوفمبر  29ة الممتدة مف خبلؿ الفتر ( 44) الرابعة و األربعوف الوطنية في دورتيا 
 

 ُيـقـــــّرر
 

ستحقاقي مؤىميف لمترقية إلى يعتبر األساتذة المحاضروف قسـ "أ" اآلتية أسماؤىـ حسب الترتيب اإل المادة األولى:
 رتبة أستاذ.

 

 فرع: التكنولوجيا
 

 ىندسة مدنية، ىندسة معمارية، عمران ، ري. :المجموعة األولى
 01 بورعدة دمحم ىندسة  مدنية جامعة سيدي بمعباس

 02 صنياجي ياسيف ىندسة  مدنية جامعة معسكر
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 03 ىبيوب حورية ىندسة  مدنية جامعة سكيكدة
 04 صايل لطيفة ىندسة  مدنية جامعة  تممساف
 05 بف مدور جماؿ ىندسة  مدنية جامعة بسكرة

 06 مسعوداف ماىا ىندسة معمارية ة و العمرافالمدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعماري
 07 عباد ىشاـ ىندسة  مدنية جامعة سيدي بمعباس

 08 كاتب سمير ري  جامعة ورقمة
 09 مراجح مصطفى ىندسة  مدنية جامعة سيدي بمعباس
 10 زغادنية لطفي ري  جامعة  سوؽ أىراس

 11 اسميق مميكة ىندسة معمارية جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 
 12 بف حموش مصطفى عمراف 1جامعة البميدة 
 13 سغير عبد الغاني ىندسة  مدنية جامعة بجاية

 14 مسافر طاىر ىندسة  مدنية جامعة بومرداس
 15 فرحوف  نورالديف ىندسة  مدنية جامعة أـ البواقي 

 16 سبلؽ) ـ(مدي   ىند ري  المدرسة الوطنية العميا لمري 
 17 حمداوي  كريـ سة  مدنيةىند جامعة  تممساف
 18 كريـ عبد هللا ىندسة  مدنية جامعة تيارت

 19 لعور دمحم الصالح ىندسة  مدنية جامعة العربي التبسي  تبسة
 20 لعزالي فراح ىندسة  مدنية جامعة بومرداس

 21 بف الوكمي بشير ري  المدرسة الوطنية العميا لمري 
 22 ونوغي سميرة ري  جامعة بسكرة

 23 عبيد هللا أنيس ىندسة  مدنية معة وىراف  لمعمـو والتكنولوجياجا 
 24 بصغير عبدالرحماف ىندسة  مدنية المركز الجامعي تيسمسيمت

 25 بف عدلة زىيرة ىندسة  مدنية جامعة  تممساف
 

 

 عدين، ىندسة منجمية ىندسة المواد:ىندسة ميكانيكية، كيروميكانيك، التالثانيةالمجموعة 
 01 فبلح ماموف  تعديف خنشمة جامعة

 02 لعويسي حمدي ىندسة ميكانيكية المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا 
 03 طربات إلياس  ىندسة ميكانيكية المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات برج البحري 

 04 سديرة لخضر ىندسة ميكانيكية جامعة بسكرة
 05 ولد حمو مالؾ سة منجميةىند المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 06 لكحل عبد العزيز كيروميكانيؾ جامعة  سوؽ أىراس
 07 مفتاح كماؿ ىندسة ميكانيكية جامعة بسكرة

 08 لونيسي محند سعيد ىندسة ميكانيكية جامعة بومرداس
 09 تريعة سميـ ىندسة ميكانيكية جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا 

 10 العابد عدناف دسة ميكانيكيةىن جامعة بسكرة
 11 سعد شمموؿ نورالديف ىندسة ميكانيكية جامعة تيارت
 12 بموفي عبد الرحيـ ىندسة ميكانيكية جامعة ورقمة

 13 بو لحية رمضاف ىندسة ميكانيكية جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا 
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 14 شبف مشي عبد المؤمف حكيـ ىندسة ميكانيكية جامعة بسكرة
 15 لعوج سمير ىندسة ميكانيكية جامعة سيدي بمعباس

 16 جاكنوف  سميرة ىندسة ميكانيكية جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا 
 17 زيداف إبراىيـ ىندسة ميكانيكية جامعة الشمف

 18 خنفر خديجة ىندسة ميكانيكية جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا 
 19 غرناوط بديعة ىندسة ميكانيكية واطجامعة األغ

 20 راشدي دمحم فوزي  كيروميكانيؾ جامعة باجي مختار عنابة
 21 حشاني لخضر ىندسة ميكانيكية جامعة األغواط

 22 قدري  العربي ىندسة منجمية جامعة العربي التبسي  تبسة
 23 رابحي بيية ىندسة المواد جامعة بومرداس

 24 بف صويمح حمزة نيكيةىندسة ميكا جامعة قالمة
 25 قراص عبد القادر ىندسة ميكانيكية جامعة تيارت

 26 مفتاح سيدي دمحم اميف ىندسة ميكانيكية جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 
 27 بوعزيز سابيق عبد اليادي ىندسة ميكانيكية المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف 

 28 بنودية دمحم الشريف ىندسة المواد المناجـ و المعادف بعنابة   المدرسة الوطنية العميا 
 29 حيرش عمر ىندسة ميكانيكية المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف 

 30 فواتحية عثماف ىندسة ميكانيكية 1جامعة قسنطينة 
 31 بوراس  )ـ( دخيل ليمى تعديف جامعة باجي مختار عنابة

 32 كريبس نبيل ميكانيكية ىندسة جامعة قالمة
 33 تيبرقاؽ رشيد ىندسة ميكانيكية 1جامعة البميدة 

 34 كعبار ياسيف ىندسة ميكانيكية المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
 35 العزيزي  عبد هللا ىندسة ميكانيكية جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 

 36 وعقبةب مصطفى ىندسة ميكانيكية جامعة ورقمة
 

 

 :ىندسة الطرائق، ىندسة البيئةالثالثة المجموعة
 01 مرواني سميماف ىندسة الطرائق 3جامعة صالح بوبنيدر  قسنطينة 

 02 شبمي الدراجي ىندسة الطرائق 1جامعة سطيف 
 03 بف قربة ياسيف ىندسة الطرائق 1جامعة سطيف 

 04 عريس اـسي ىندسة الطرائق 3قسنطينة  -جامعة صالح بوبنيدر 
 05 حبشي حسيبة ىندسة الطرائق 1جامعة البميدة 

 06 مقراف ىند ىندسة البيئة المدرسة العميا لؤلساتذة بالقبة
 07 غماتي جميمة ىندسة الطرائق جامعة بومرداس
 08 منتر لبنة ىندسة الطرائق 1جامعة سطيف 
 09 بودراىـ فروؽ  ىندسة الطرائق جامعة بجاية

 10 ميموف  حاج ىندسة الطرائق جامعة بومرداس
 11 شيحة ميدي ىندسة الطرائق جامعة سكيكدة

 12 بورناف صميحة ىندسة الطرائق جامعة  سوؽ أىراس
 13 زعباط نصيرة ىندسة الطرائق جامعة باجي مختار عنابة
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 14 حاج سعيد عبد القادر ىندسة الطرائق جامعة ورقمة
 15 نجار زىير ىندسة الطرائق جامعة خنشمة
 16 حنيني غنية ىندسة الطرائق جامعة الشمف

 17 بمياشمي بوسيف ىندسة الطرائق جامعة  تممساف
 18 زوقار سعيدة ىندسة الطرائق جامعة باجي مختار عنابة

 19 بونػػػار نجػػػػػػـ الديف ىندسة الطرائق جامعة جيجل
 20 حمزيوي  الوناس ىندسة الطرائق جامعة المسيمة
 21 كحوؿ فارس ىندسة الطرائق مةجامعة المسي
 22 بوزيدي )ـ( بوزيدي نجيمة ىندسة الطرائق جامعة بجاية
 23 سكيريفة دمحم االميف ىندسة الطرائق جامعة ورقمة

 24 احمادي رضا ىندسة الطرائق جامعة  الوادي
 25 خمف عبد الحميد ىندسة الطرائق جامعة  الوادي

 26 حمفاوي  درشي ىندسة الطرائق جامعة بومرداس
 27 زيد الخير بمقاسـ ىندسة الطرائق جامعة المسيمة
 28 بوزنيط اليزيد ىندسة الطرائق جامعة المسيمة

 

 

 : إلكترونيك، كيروتقني، آلية، إتصاالت، ىندسة كيربايةالرابعةالمجموعة 
 01 زنير يوسف ىندسة كيربائية جامعة سكيكدة
 02 بداوي  ىجيرة ةاتصاالت سمكية والسمكي جامعة  تممساف
 03 زغبلش سمير إلكترونيؾ جامعة المسيمة

 04 دنوف  حكيـ كيروتقني جامعة مولود معمري تيزي وزو
 05 سماح عبد الحفيع كيروتقني جامعة سيدي بمعباس
 06 مسعودي كماؿ إلكترونيؾ جامعة  سوؽ أىراس

 07 اوديرة حسيف إلكترونيؾ جامعة المسيمة
 08 مساعدي أدمحم ونيؾإلكتر  جامعة  تممساف

 09 لعزري  موراد إلكترونيؾ تيزي وزو –جامعة مولود معمري 
 10 بوسحاقي ) ز (زعمـو  رزيقة ىندسة كيربائية جامعة بومرداس
 11 ممياني سيدي دمحم إلكترونيؾ جامعة  تممساف

 12 صوير ميدي إلكترونيؾ المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف
 13 بمحمدي ساعد كيروتقني جامعة المسيمة
 14 مسوس عمار إلكترونيؾ 1جامعة سطيف 

 15 كرد يحي آلية جامعة  سوؽ أىراس
 16 طير زىير كيروتقني جامعة  الوادي

 17 زلماط دمحم المولود كيروتقني جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 
 18 تومي عبيدة ىندسة كيربائية جامعة بسكرة

 19 مرابط بولويحة ىواري  كيروتقني المتعددة التقنيات بوىراف  المدرسة الوطنية
 20 مصباح طارؽ  كيروتقني جامعة باجي مختار عنابة

 21 بمعيد )ـ( العموني صوفية كيروتقني جامعة بجاية
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 22 سميماف سفياف إلكترونيؾ جامعة  تممساف
 23 عثامنة نورالديف إلكترونيؾ 2جامعة باتنة 

 24 زاوية مصطفى كيروتقني ري  تيزي وزوجامعة مولود معم
 25 لخضر نصر الديف إلكترونيؾ جامعة  الوادي
 26 عابد جماؿ ىندسة كيربائية جامعة قالمة

 27 شقروف  سميـ كيروتقني جامعة المسيمة
 28 غربي سفياف آلية جامعة باجي مختار عنابة

 29 بف دحماف بوخالفة كيروتقني جامعة بجاية
 30 بف يربح سعيد إلكترونيؾ 1نة جامعة قسنطي

 31 بوخزار بوبكر إلكترونيؾ 1جامعة قسنطينة 
 32 مسعد دمحم كيروتقني جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 

 33 شبارة فؤاد ىندسة كيربائية جامعة ورقمة
 34 خوجة جبلؿ الديف كيروتقني جامعة المسيمة
 35 بوشعمة طارؽ  كيروتقني جامعة المسيمة

 36 رحيل جموؿ كيروتقني المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف 
 37 عريف عمي ىندسة كيربائية جامعة بسكرة

 38 مرابط الخير كيروتقني جامعة برج بوعريريج
 39 مدلس مراد إلكترونيؾ جامعة سيدي بمعباس

 40 زواقي طارؽ  إلكترونيؾ جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 
 41 كريـ فتح هللا اتصاالت سمكية والسمكية تممساف جامعة 

 42 حمداني سمير كيروتقني جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا 
 43 حمايزية زىرة إلكترونيؾ جامعة بسكرة

 44 مقدـ ذياب إلكترونيؾ 1جامعة سطيف 
 45 مصباحي نذير كيروتقني جامعة  الوادي

 46 ميناف نور الديف ؾإلكتروني جامعة سيدي بمعباس
 47 دندوقة عبد الحكيـ كيروتقني جامعة بسكرة
 48 سبع مرسمي كيروتقني جامعة تيارت
 49 حبيب سامي إلكترونيؾ 1جامعة البميدة 
 50 غمري  أحمد كيروتقني جامعة بسكرة

 51 زلماط سمير كيروتقني المركز الجامعي عيف تموشنت
 52 بف نعماف كماؿ دسة كيربائيةىن تيزي وزو –جامعة مولود معمري 

 

 

 

 : اإلعالم اآلليالخامسةالمجموعة 
 01 ناصر حسينة إعبلـ آلي جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا 

 02 مرنيز صالح إعبلـ آلي 2جامعة قسنطينة 
 03 ذراع عامر إعبلـ آلي 2جامعة قسنطينة 

 04 رزاؽ خالد إعبلـ آلي جامعة بسكرة
 05 وادفل سميمة إعبلـ آلي 2قسنطينة جامعة 
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 06 بوشرخة )ح( شيخي سامية إعبلـ آلي 2جامعة قسنطينة 
 07 بف مرزوؽ  جماؿ إعبلـ آلي 2جامعة قسنطينة 

 08 كسكاس نبيل إعبلـ آلي المدرسة العميا لئلعبلـ اآللي سيدي بمعباس 
 09 بمقيدـو مريـ إعبلـ آلي 2جامعة قسنطينة 

 10 تيتونة فايزة إعبلـ آلي 2جامعة باتنة 
 11 جفاؿ عبد الحميد إعبلـ آلي جامعة بسكرة

 12 جميمي فتيحة إعبلـ آلي جامعة باجي مختار عنابة
 13 معوش اميف رياض إعبلـ آلي جامعة بومرداس

 14 أيت الحاج عمي إعبلـ آلي جامعة مولود معمري  تيزي وزو
 

 فرع : العموم الدقيقة
 

 رياضيات
 01 ىبلؿ دمحم رياضيات يدي بمعباسجامعة س

 02 بوكريوة خالد رياضيات جامعة باجي مختار عنابة
 03 بف طوباش دمحم رياضيات جامعة األغواط

 04 بف حراث دمحم رياضيات المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف 
 05 محجوب توفيق رياضيات جامعة  تممساف

 06 رحماني مراد رياضيات تكنولوجيا جامعة ىواري بومديف لمعمـو و ال
 07 عبد الوىاب دمحم الصالح رياضيات المركز الجامعي  ميمة

 08 مقنافي مصطفى رياضيات جامعة بشار
 09 مبلري حـر بمعموي  سيير رياضيات 1جامعة قسنطينة 
 10 عيبودي دمحم رياضيات 1جامعة  وىراف 
 11 بركاف عبد الحق رياضيات 1جامعة قسنطينة 

 12 شالة عادؿ رياضيات جامعة بسكرة
 13 مداني فتحي رياضيات جامعة سعيدة

 14 منصوري )ـ( كبيش زكية رياضيات 1جامعة سطيف 
 15 بف فرحات ليمى رياضيات جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا 

 16 لعناني أحسف رياضيات 1جامعة قسنطينة 
 17 حدادو حميد رياضيات اآلليالمدرسة الوطنية العميا لئلعبلـ 

 18 غرباؿ بولخراص رياضيات جامعة بسكرة
 19 سرار توفيق رياضيات 1جامعة سطيف 
 20 حمشي إلياـ رياضيات 2جامعة باتنة 

 21 فرشيشي دمحم رضا رياضيات جامعة باجي مختار عنابة
 22 عبلمة )ـ( لبري  نميرة رياضيات 1جامعة سطيف 

 23 سكراني سامية رياضيات جامعة قالمة
 24 عياد ستي رياضيات 1جامعة  وىراف 
 25 أوكيد نادية رياضيات 1جامعة البميدة 
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 26 عثمانية رحيمة رياضيات جامعة باجي مختار عنابة
 27 تمريجيف )ـ( بمعيد كريمة رياضيات جامعة بجاية
 28 مناصر تجاني رياضيات جامعة بسكرة

 29 عكروت كماؿ ضياتريا جامعة العربي التبسي  تبسة
 30 رحموف  عزالديف رياضيات جامعة برج بوعريريج

 31 طمحاوي  عبد هللا رياضيات المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف 
 32 عيساني خاليدة رياضيات جامعة بشار

 33 بوخاري  فخر الديف رياضيات جامعة  تممساف
 34 مراكب لقادرعبد ا رياضيات جامعة مولود معمري  تيزي وزو

 35 خرفوشي سمية رياضيات 3قسنطينة  جامعة صالح بوبنيدر
 36 بوالشعير عبد الرحماف رياضيات جامعة جيجل

 37 بناني )ـ( روميمي حياة رياضيات 1جامعة سطيف 
 38 رحماني سعدية رياضيات جامعة سعيدة

 39 فكرنا توفيق رياضيات جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا 
 40 بركاف أحمد رياضيات جامعة باجي مختار عنابة

 41 سعودي خالد رياضيات جامعة خنشمة
 42 بف دراوش دمحم رياضيات 1جامعة البميدة 

 43 بوزنادة اسماعيل رياضيات جامعة العربي التبسي  تبسة
 44 عيساوي  عادؿ رياضيات جامعة  الوادي

 

 فيزياء
 01 دومي بف دومة فيزياء جامعة سعيدة
 02 عزالديف ىبة فيزياء جامعة المسيمة
 03 بوجمعة عبد العالي فيزياء جامعة الشمف

 04 فرح ىشاـ فيزياء جامعة العربي التبسي  تبسة
 05 نعيجة ىدى فيزياء 1جامعة قسنطينة 
 06 راشد حبيب فيزياء جامعة الشمف

 07 ورداف عبد هللا فيزياء جامعة خميس مميانة
 08 معمري  عبد الباقي فيزياء ـ البواقيجامعة أ 

 09 سبلمي دمحم حساف فيزياء جامعة ورقمة
 10 بف سعيد جيبللي فيزياء المركز الجامعي عيف تموشنت

 11 مزراؽ فضيمة فيزياء جامعة المسيمة
 12 لطرش عبد الحكيـ فيزياء جامعة برج بوعريريج

 13 مراد لعرج فيزياء جامعة  تممساف
 14 لدرع دمحم فيزياء 3ح بوبنيدر  قسنطينة جامعة صال

 15 عزازة صونية فيزياء جامعة سكيكدة
 16 بعجي نجيب فيزياء جامعة المسيمة
 17 والي عامر فيزياء جامعة المسيمة
 18 محبوب دمحم الصادؽ فيزياء جامعة  الوادي
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 19 معاش مصطفى فيزياء جامعة الجمفة
 20 ي ماد جماؿ  فيزياء جامعة البويرة

 21 بوىكة . أحمد فيزياء المركز الجامعي تيسمسيمت
 22 زردالي مختار فيزياء جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 

 23 زيتوني حناشي فيزياء جامعة المدية
 24 بف سويسي عائشة فيزياء 1جامعة قسنطينة 
 25 ضيف هللا مصباح فيزياء جامعة  الوادي
 26 شيالي يمةسم فيزياء 1جامعة  وىراف 
 27 شيخاوي  عبد الحق فيزياء جامعة  تممساف
 28 رقيق ابراىيـ فيزياء 1جامعة البميدة 

 29 سمبللة اليواري  فيزياء المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية و الطاقوية
 30 سعيدي نواؿ فيزياء جامعة مستغانـ
 31 بف الزائر ىجيرة فيزياء جامعة ورقمة
 32 دبي عبد المجيد فيزياء جامعة ورقمة
 33 بودراع كماؿ الديف فيزياء جامعة سعيدة
 34 سويسي عبد الحفيع فيزياء جامعة بجاية

 35 موالكية حسيبة فيزياء جامعة أـ البواقي 
 36 زرقيف سميمة فيزياء 1جامعة باتنة 

 37 قنوف )ـ( بركاف كريمة فيزياء 1جامعة سطيف 
 38 أميتوش فضيمة زوجة بوعراب فيزياء وزوجامعة مولود معمري  تيزي 

 39 حمداد نورة فيزياء جامعة سيدي بمعباس
 40 بمحاج مونية فيزياء جامعة سيدي بمعباس

 41 بودية كمتومة فيزياء المركز الجامعي تيسمسيمت
 42 غزاؿ الحاج احمد فيزياء جامعة الجمفة

 

 

 كيمياء
 01 بف عميرة مسعود كيمياء جامعة جيجل
 02 مسعي أماؿ كيمياء جامعة خنشمة
 03 براىيـ ىواري  كيمياء جامعة سعيدة
 04 أجدير ميدي كيمياء جامعة سعيدة

 05 بو دينة عمي كيمياء جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا 
 06 بوكروي  عبد الحميد كيمياء جامعة بجاية

 07 لفجح ماما كيمياء 1جامعة  وىراف 
 08 رمضاني أمينة كيمياء جامعة سعيدة

 09 فؤاد بف عميوش كيمياء المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات برج البحري 
 10 دريدي سموى  كيمياء 1جامعة باتنة 

 11 حطاب زىور كيمياء جامعة باجي مختار عنابة
 12 مجدوب أمينة كيمياء المدرسة العميا في العمـو التطبيقية  تممساف

 13 خبلدي دمحم رضا كيمياء ريججامعة برج بوعري
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 14 بمقاضي دمحم كيمياء جامعة وىراف  لمعمـو والتكنولوجيا 
 15 ناصري  رمضاف كيمياء 1جامعة قسنطينة 

 16 صيفي حياة كيمياء جامعة باجي مختار عنابة
 17 ويسي ىواري بومديف كيمياء جامعة سعيدة
 18 بف رابع رفيق كيمياء جامعة سكيكدة

 19 بومجاف يوسف كيمياء كرةجامعة بس
 20 بف اباجي كماؿ عصمت كيمياء جامعة  تممساف

 21 بف زرجب امينة كيمياء جامعة سيدي بمعباس
 22 نعار نصيرة كيمياء جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا 

 23 بوعزة جميمة كيمياء 1جامعة  وىراف 
 24 فرقوؽ  تفاحة كيمياء جامعة معسكر

 25 بف مالطي دمحم األميف كيمياء مستغانـجامعة 
 26 عميرش فوزية كيمياء المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة

 27 مجاىد وسيمة كيمياء جامعة  تممساف
 28 بوصالح نورية كيمياء جامعة  تممساف
 29 ممكمي نجيب كيمياء جامعة بسكرة

 30 رفاس عبد الباقي كيمياء جامعة المسيمة
 31 باركة )ـ( بوعيفل فتيحة كيمياء جامعة بجاية

 32 بوغرارة دليمة ز.محمبي كيمياء جامعة مولود معمري  تيزي وزو
 33 حركاتي ابراىيـ كيمياء جامعة العربي التبسي  تبسة
 34 عطوي يحي وسيمة كيمياء جامعة باجي مختار عنابة

 35 إسعادي صيفي كيمياء 1جامعة سطيف 
 36 دحماني  )ز( حمزاوي                                نصيرة كيمياء وزوجامعة مولود معمري  تيزي 

 37 تاوتي بف عبد هللا كيمياء جامعة األغواط
 38 جبارة يمينة كيمياء جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا 

 39 غيابة زينب كيمياء جامعة ورقمة
 40 غالي نور الديف كيمياء جامعة سعيدة

 41 حراث شارؼ كيمياء مستغانـجامعة 
 

 فرع عموم الطبيعة والحياة
 

 ةبيولوجيعموم 
 01 ىاشـ قادة عمـو بيولوجية جامعة سعيدة
 02 رباس خبلؼ عمـو بيولوجية جامعة المسيمة

 03 طالب سميمة عمـو بيولوجية جامعة العربي التبسي  تبسة
 04 بف عروس خديجة عمـو بيولوجية جامعة األغواط

 05 مجاطي نورية عمـو بيولوجية معة  تممسافجا
 06 ىباشي وفاء عمـو بيولوجية جامعة باجي مختار عنابة

 07 ساكر مريـ عمـو بيولوجية جامعة  تممساف
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 08 غضباف مولود عمـو بيولوجية جامعة المسيمة
 09 راشد مميكة عمـو بيولوجية جامعة أـ البواقي 

 10 بف عربة ربشي عمـو بيولوجية جامعة معسكر
 11 بف سيمة ثالث لطفي عمـو بيولوجية 1جامعة  وىراف 
 12 رواف حساف عمر عمـو بيولوجية 1جامعة  وىراف 

 13 سيفي كريمة عمـو بيولوجية جامعة باجي مختار عنابة
 14 بمحسف نبيية عمـو بيولوجية جامعة  سوؽ أىراس

 15 حريري  أحمد عمـو بيولوجية جامعة معسكر
 16 عمراني أماؿ عمـو بيولوجية 1ة قسنطينة جامع

 17 قاضي كنزة عمـو بيولوجية جامعة خنشمة
 18 ولحاج اكمي عمـو بيولوجية جامعة مولود معمري  تيزي وزو

 19 بف كنانة نعيمة عمـو بيولوجية 1جامعة قسنطينة 
 20 برجـ ىجيرة عمـو بيولوجية جامعة باجي مختار عنابة

 21 حساني فيصل ـو بيولوجيةعم جامعة  تممساف
 22 عاصـ كماؿ عمـو بيولوجية جامعة تيارت

 23 دمحمي ارزقي عمـو بيولوجية جامعة بومرداس
 24 بوجبلؿ أماؿ عمـو بيولوجية جامعة المسيمة
 25 حميني نسريف عمـو بيولوجية 1جامعة  وىراف 

 26 ايت حمبلت سمينة عمـو بيولوجية جامعة باجي مختار عنابة
 27 بف عمي عائشة عمـو بيولوجية جامعة سيدي بمعباس

 28 نفار سعاد عمـو بيولوجية جامعة العربي التبسي  تبسة
 29 حبار شفيقة عمـو بيولوجية 2جامعة وىراف  

 30 بولبدة ناجي عمـو بيولوجية جامعة  سوؽ أىراس
 31 جماؿ الديف كاتي عمـو بيولوجية جامعة بجاية

 32 بف عمار شييد حسيف مـو بيولوجيةع جامعة  تممساف
 33 بمقندوز ىدى عمـو بيولوجية جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا 

 34 قويدري  دمحم عمـو بيولوجية جامعة األغواط
 35 يبرير بف عمية عمـو بيولوجية جامعة الجمفة

 36 مموؾ زوىير عمـو بيولوجية 1جامعة  وىراف 
 37 ديب سوالؼ ـو بيولوجيةعم 1جامعة  وىراف 

 38 شريفي قويدر عمـو بيولوجية جامعة سيدي بمعباس
 39 قرقاشي نور الديف عمـو بيولوجية 1جامعة  وىراف 

 40 بوخروفة  )ـ( سكراوي فرياؿ عمـو بيولوجية جامعة باجي مختار عنابة
 41 ف خدةب بميواري  عمـو بيولوجية عمـو الفبلحية مستغانـالالمدرسة العميا في 
 42 ساحمي ليمى عمـو بيولوجية 1جامعة قسنطينة 
 43 ربياحي سيدي أحمد عمـو بيولوجية جامعة  تممساف

 44 مشاي عبد الباسط عمـو بيولوجية جامعة العربي التبسي  تبسة
 45 ىداـ  نييدة عمـو بيولوجية جامعة  تممساف
 46 زايدي نجوي  عمـو بيولوجية جامعة سكيكدة
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 47 بوناموس عز الديف عمـو بيولوجية الجامعي ميمة المركز
 48 بف عرابة رشيدة عمـو بيولوجية جامعة تيارت

 49 صوالح عميمة ىناء عمـو بيولوجية جامعة  سوؽ أىراس
 50 عبدي عقيمة عمـو بيولوجية جامعة باجي مختار عنابة

 51 حسايف عمر عمـو بيولوجية 1جامعة  وىراف 
 52 بشير بويجرة صبلح الديف عمـو بيولوجية اسجامعة سيدي بمعب
 53 ننصيب )ـ( جيدؿ عياشة عمـو بيولوجية 1جامعة سطيف 
 45 شوقي )ز( معوش  نادية عمـو بيولوجية جامعة بجاية
 55 جكوف  دمحم عمـو بيولوجية جامعة قالمة

 56 ساقع عواشري  وسيمة عمـو بيولوجية جامعة باجي مختار عنابة
 57 شايبي رشيد عمـو بيولوجية واطجامعة األغ

 58 بمقرمي أحمد عمـو بيولوجية 1جامعة  وىراف 
 59 معمـ سييل عمـو بيولوجية جامعة العربي التبسي  تبسة

 60 عبلطو راضية عمـو بيولوجية 1جامعة قسنطينة 
 
 

 عموم فالحية
 01 لعزالي دمحم عمـو فبلحية جامعة خميس مميانة
 02 لعور مريـ عمـو فبلحية لعميا لمفبلحةالمدرسة الوطنية ا
 03 شاكر كيينة عمـو فبلحية جامعة الطارؼ
 04 بف جودي جماؿ عمـو فبلحية 1جامعة البميدة 
 05 دمناتي فاطمة عمـو فبلحية جامعة بسكرة

 06 عيساوي  الشاذلي عمـو فبلحية جامعة الطارؼ
 07 ميمش فاتح عمـو فبلحية جامعة المسيمة

 08 األحسف عمر عمـو فبلحية الجمفةجامعة 
 09 بوعبللة  ادمحم عمـو فبلحية جامعة أدرار

 10 بف سميماف حميدة عمـو فبلحية المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة
 11 بف شعباف عثماف عمـو فبلحية المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة

 12 برادعي الياس عمـو فبلحية جامعة ورقمة
 13 آسيا فتيحة مـو فبلحيةع جامعة معسكر
 14 بارش غنية عمـو فبلحية جامعة المسيمة
 15 بونقاب كريمة عمـو فبلحية جامعة معسكر

 16 بف عكمـو عمار عمـو فبلحية جامعة بومرداس
 17 مقميش أرزقي عمـو فبلحية المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة

 18 خالدي مراد عمـو فبلحية جامعة المسيمة
 19 مرسمي عبد القادر عمـو فبلحية سة الوطنية العميا لمفبلحةالمدر 

 20 قيت براىيـ عمـو فبلحية جامعة الجمفة
 21 برتمة نبيل عمـو فبلحية 1جامعة باتنة 
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 عموم األرض
 01 بف يوسف مداني عمـو االرض جامعة معسكر

 02 الحاج سعيد عمـو االرض جامعة بومرداس
 03 بف عودة   )زوجة( الرماصي نصيرة رضعمـو اال 2جامعة وىراف  

 04 درياس طارؽ  عمـو االرض 2جامعة باتنة 
 05 طالبي دمحم عمـو االرض جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا 
 06 نمور )زكيري( دليمة عمـو االرض جامعة ىواري بومديف لمعمـو و التكنولوجيا 

 07 زناتي يفنور الد عمـو االرض جامعة  سوؽ أىراس
 08 بف دلة دمحم عمـو االرض 2جامعة وىراف  

 
 

 العموم البيطرية
 01 سعيدي رضواف عمـو البيطرية جامعة األغواط
 02 بوزيد رياض عمـو البيطرية جامعة الطارؼ

 03 عزاؽ نواؿ عمـو البيطرية المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
 04 شافأو  نسيـ عمـو البيطرية 1جامعة البميدة 
 05 لعثامنة عبد الكريـ عمـو البيطرية جامعة الجمفة
 06 صفصاؼ بوبكر عمـو البيطرية 1جامعة باتنة 

 07 كيواش فاطمة الزىراء عمـو البيطرية 1جامعة قسنطينة 
 08 ميرود كماؿ عمـو البيطرية جامعة الطارؼ

 09 تيتي حـر مكرود أماؿ عمـو البيطرية 1جامعة قسنطينة 
 10 دمحمي دحماف عمـو البيطرية رسة الوطنية العميا لمبيطرةالمد

 11 ىويشر عبد الرحماف عمـو البيطرية جامعة األغواط
 12 ديب أميرة ليمى عمـو البيطرية 1جامعة قسنطينة 
 13 بوسنة صبرينة عمـو البيطرية 1جامعة قسنطينة 

 

 رعموم البحا
 01 رفاس وحيد عمـو بيولوجية  ئة الساحلالمدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتيي

 

 فرع العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 

 العموم التجارية
 01 ضحاؾ نجية عمـو تجارية 3جامعة الجزائر 
 02 دروازي  ياسميف عمـو تجارية جامعة بومرداس

 03 بف جروة حكيـ عمـو تجارية جامعة ورقمة
 04 قاسي ياسيف يةعمـو تجار  2جامعة البميدة 

 05 خمفاوي  حكيـ عمـو تجارية جامعة خميس مميانة
 06 خميفي رزقي عمـو تجارية جامعة بومرداس
 07 سكر فاطمة الزىراء عمـو تجارية 3جامعة الجزائر 
 08 ىشماوي  كماؿ عمـو تجارية جامعة معسكر
 09 ناصري  نفيسة عمـو تجارية جامعة بشار
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 10 عمروف  صديق اريةعمـو تج 2جامعة وىراف  
 11 بودور نسريف عمـو تجارية المدرسة العميا لمتسيير واالقتصاد الرقمي

 

 رعموم التسيي
 01 بخوش مديحة عمـو التسيير جامعة العربي التبسي  تبسة

 02 قوريف حاج قويدر عمـو التسيير جامعة الشمف
 03 طيبي غالية عمـو التسيير 2جامعة وىراف  

 04 بركاف أمينة عمـو التسيير معي لتيبازةالمركز الجا
 05 آيت دمحم مراد عمـو التسيير 3جامعة الجزائر 
 06 عبد البلوي  عقبة عمـو التسيير جامعة  الوادي
 07 حاوشيف إبتساـ عمـو التسيير 2جامعة البميدة 
 08 شميحي الطاىر عمـو التسيير جامعة الجمفة
 09 مر بمخيرع جواد عمـو التسيير جامعة سعيدة
 10 قريشي دمحم عمـو التسيير جامعة بسكرة

 11 كربوش دمحم عمـو التسيير جامعة معسكر
 12 بف الضب عمي عمـو التسيير المركز الجامعي عيف تموشنت

 13 بمقيدـو صباح عمـو التسيير جامعة خنشمة
 14 بوخدوني وىيبة عمـو التسيير 2جامعة البميدة 
 15 قابوسة عمي التسييرعمـو  جامعة  الوادي
 16 بوراس فايزة عمـو التسيير 1جامعة باتنة 
 17 صياغ أحمد رمزي  عمـو التسيير جامعة ورقمة

 18 محفوظ مراد عمـو التسيير 2جامعة البميدة 
 19 لعمور رميمة عمـو التسيير جامعة غرداية

 20 العيداني الياس عمـو التسيير المركز الجامعي تيسمسيمت
 21 بف أحمد لخضر عمـو التسيير ة الجمفةجامع

 22 بودي عبد الصمد عمـو التسيير جامعة بشار
 23 رتيعة دمحم عمـو التسيير جامعة المدية
 24 بف جيمة عمر عمـو التسيير جامعة بشار

 25 بف تربح بف تربح عمـو التسيير جامعة األغواط
 26 شنيني حسيف عمـو التسيير جامعة غرداية

 27 اقطي جوىرة عمـو التسيير بسكرة جامعة
 28 غيدة فمة عمـو التسيير جامعة خميس مميانة

 29 عداد رشيدة عمـو التسيير 3جامعة الجزائر 
 30 بف ابراىيـ الغالي عمـو التسيير جامعة بسكرة

 31 قريشي دمحم الصالح عمـو التسيير 2جامعة قسنطينة 
 32 بمحمدي سيد عمي عمـو التسيير المركز الجامعي لتندوؼ

 33 بوفاس الشريف عمـو التسيير جامعة  سوؽ أىراس
 34 لعريبي دمحم عمـو التسيير جامعة خميس مميانة

 35 بساس أحمد عمـو التسيير جامعة األغواط
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 36 قطاؼ فيروز عمـو التسيير جامعة بسكرة
 37 دحماني عزيز عمـو التسيير جامعة بشار

 38 برزيقة أمينة عمـو التسيير المدرسة العميا لمتجارة
 39 طيار أحسف عمـو التسيير جامعة سكيكدة
 40 بداوي  دمحم عمـو التسيير جامعة األغواط
 41 دولي سعاد عمـو التسيير جامعة بشار
 42 معاليـ سعاد عمـو التسيير جامعة بسكرة
 43 قريشي دمحم الصغير عمـو التسيير جامعة ورقمة

 44 رجراج أحمد مـو التسييرع 3جامعة الجزائر 
 45 درارني ناصر عمـو التسيير 2جامعة البميدة 
 46 مقدـ يمينة عمـو التسيير 3جامعة الجزائر 

 47 سميماني زناقي عمـو التسيير المركز الجامعي عيف تموشنت
 48 بف عوف  الطيب عمـو التسيير جامعة األغواط
 49 شكاري صميحة عمـو التسيير 3جامعة الجزائر 
 50 بوشدوب طبلؿ دمحم الخميني عمـو التسيير 3جامعة الجزائر 
 51 قانة زكي عمـو التسيير 3جامعة الجزائر 
 52 بعداش عبد الكريـ عمـو التسيير جامعة بومرداس

 53 مسامح مختار عمـو التسيير 1جامعة باتنة 
 54 الجوزي  ذىبية عمـو التسيير جامعة خميس مميانة

 55 داسي وىيبة عمـو التسيير جامعة بسكرة
 56 عكة عبد الغاني عمـو التسيير 1جامعة الجزائر 

 57 بكار بشير عمـو التسيير 2جامعة وىراف  
 

 ةعموم إقتصادي
 01 طويطي مصطفى عمـو االقتصادية جامعة غرداية

 02 شيبي عبد الرحيـ عمـو االقتصادية المركز الجامعي مغنية
 03 رقايقية فاطمة زىراء ـو االقتصاديةعم جامعة  سوؽ أىراس

 04 مزياني نور الديف عمـو االقتصادية جامعة سكيكدة
 05 شيتي محند عمـو االقتصادية جامعة بجاية
 06 طبايبية سميمة عمـو االقتصادية جامعة قالمة

 07 العممي فاطمة عمـو االقتصادية جامعة مستغانـ
 08 عبد الرحماف  لقادرعبد ا عمـو االقتصادية جامعة أدرار

 09 محيريق فوزي  عمـو االقتصادية جامعة  الوادي
 10 مسعودي عبد اليادي عمـو االقتصادية جامعة األغواط
 11 نصير أحمد عمـو االقتصادية جامعة  الوادي

 12 قراع أماؿ عمـو االقتصادية جامعة سيدي بمعباس
 13 منصوربف  موسى عمـو االقتصادية جامعة برج بوعريريج

 14 يحياوي  سمير عمـو االقتصادية جامعة البويرة
 15 رحماف اماؿ عمـو االقتصادية جامعة بسكرة
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 16 بف حراث حياة عمـو االقتصادية جامعة مستغانـ
 17 حوالف رحيمة عمـو االقتصادية جامعة  تممساف

 18 خروؼ منير عمـو االقتصادية جامعة قالمة
 19 بف عابد مختار مـو االقتصاديةع المركز الجامعي تندوؼ

 20 ريمي رياض عمـو االقتصادية جامعة  الوادي
 21 طيبة عبد العزيز عمـو االقتصادية جامعة الشمف

 22 أبركة بمعيد عمـو االقتصادية جامعة مولود معمري  تيزي وزو
 23 حداد دمحم عمـو االقتصادية 3جامعة الجزائر 
 24 طرشي دمحم يةعمـو االقتصاد جامعة الشمف

 25 بمقاضي بمقاسـ عمـو االقتصادية جامعة بومرداس
 26 برودي نعيمة عمـو االقتصادية جامعة  تممساف

 27 سويدي روزة زوجة  عكنيف عمـو االقتصادية جامعة مولود معمري  تيزي وزو
 28 دحماني دمحم ادريوش عمـو االقتصادية جامعة سيدي بمعباس

 29 بف واضح الياشمي ـ االقتصاديةعمو  جامعة المسيمة
 30 قادري  عبلء الديف عمـو االقتصادية جامعة سيدي بمعباس

 31 دردوري  لحسف عمـو االقتصادية جامعة بسكرة
 32 ساطور رشيد عمـو االقتصادية 2جامعة البميدة 

 33 مكيديش دمحم عمـو االقتصادية المركز الجامعي مغنية
 34 طالبي دمحم قتصاديةعمـو اال 2جامعة البميدة 

 35 أوالد زاوي  عبد الرحماف عمـو االقتصادية جامعة  سوؽ أىراس
 36 بكطاش فتيحة عمـو االقتصادية 3جامعة الجزائر 

 37 أعمر بوزيد ادمحم عمـو االقتصادية المركز الجامعي تيبازة
 38 عبادي دمحم عمـو االقتصادية جامعة برج بوعريريج

 39 فايدي كماؿ عمـو االقتصادية 2جامعة البميدة 
 40 دراجي عيسى عمـو االقتصادية المركز الجامعي تيسمسيمت

 41 القينعي عزالديف عمـو االقتصادية 2جامعة البميدة 
 42 بورزامة جيبللي عمـو االقتصادية جامعة بومرداس
 43 صالح السعيد عمـو االقتصادية جامعة خنشمة

 44 شكوري  سيدي دمحم االقتصادية عمـو المركز الجامعي مغنية
 45 دمحم عيسى دمحم محمود عمـو االقتصادية جامعة مستغانـ
 46 حديد مختار عمـو االقتصادية جامعة جيجل

 47 حميدوش أدمحم عمـو االقتصادية جامعة خميس مميانة
 48 عزازي  فريدة عمـو االقتصادية 2جامعة البميدة 
 49 العشي ىاروف  ةعمـو االقتصادي 1جامعة باتنة 

 50 ىادؼ حيزية عمـو االقتصادية جامعة المسيمة
 51 عرقوب نبيمة عمـو االقتصادية جامعة بومرداس

 52 بف عبيد فريد عمـو االقتصادية جامعة بسكرة
 53 بف قدور أشواؽ عمـو االقتصادية المركز الجامعي تمنراست
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 54 معيزي  جزيرة عمـو االقتصادية جامعة قالمة
 55 لونيسي مصباح نورة عمـو االقتصادية لمدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقيا

 56 سماش كماؿ عمـو االقتصادية جامعة باجي مختار عنابة
 57 سايج عبد الحكيـ عمـو االقتصادية جامعة بومرداس
 58 عماري  زىير عمـو االقتصادية جامعة المسيمة

 59 تكفي صميحة ـ االقتصاديةعمو  جامعة سيدي بمعباس
 60 لعوج زواوي  عمـو االقتصادية جامعة سيدي بمعباس

 61 سالمي دمحم  دينوري   عمـو االقتصادية جامعة  الوادي
 62 صاولي مراد عمـو االقتصادية جامعة قالمة
 63 أعمر سعيد شعباف  عمـو االقتصادية جامعة الجمفة

 64 بكور فريدة زوجة  أمقراف االقتصادية عمـو جامعة مولود معمري  تيزي وزو
 65 آيت يحيى سمير عمـو االقتصادية جامعة العربي التبسي  تبسة

 66 طكوش صبرينة عمـو االقتصادية 3جامعة الجزائر 
 67 أوزاؿ عبد القادر عمـو االقتصادية 2جامعة البميدة 

 68 مداحي عثماف عمـو االقتصادية المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
 69 المبارؾ دمحم عمـو االقتصادية المدرسة العميا في االقتصاد بوىراف

 70 بوعبد هللا عمي عمـو االقتصادية جامعة بسكرة
 71 داودي دمحم عمـو االقتصادية المركز الجامعي مغنية
 72 مباركي سمرة عمـو االقتصادية جامعة سيدي بمعباس

 73 تومي عبد الرحماف عمـو االقتصادية جامعة بومرداس
 74 عبلوي  صفية عمـو االقتصادية جامعة األغواط
 75 بوريش لحسف عمـو االقتصادية جامعة سعيدة
 76 غردة عبد الواحد عمـو االقتصادية جامعة قالمة
 77 سدي عمي عمـو االقتصادية جامعة تيارت

 78 فبف يخم فايزة عمـو االقتصادية مدرسة الدراسات العميا التجارية
 79 مدلس نجاة عمـو االقتصادية جامعة سيدي بمعباس

 80 صولح سماح عمـو االقتصادية جامعة بسكرة
 81 ببلش يغورطة عمـو االقتصادية جامعة بجاية
 82 حروشي  جموؿ عمـو االقتصادية جامعة أدرار
 83 رابحي مختار عمـو االقتصادية جامعة الجمفة

 84 قشتولي وداد سياـ عمـو االقتصادية ريةمدرسة الدراسات العميا التجا
 85 شريفي خيرة عمـو االقتصادية جامعة المدية
 86 بوكار  عبد العزيز عمـو االقتصادية جامعة أدرار

 87 ساىد عبدالقادر عمـو االقتصادية المركز الجامعي مغنية
 88 برحو زوبيدة عمـو االقتصادية جامعة معسكر
 89 توات عثماف االقتصاديةعمـو  3جامعة الجزائر 
 90 فرحي كريمة عمـو االقتصادية جامعة البويرة
 91 بموافي  دمحم عمـو االقتصادية جامعة أدرار



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   548

 

 

 92 حسيف عبد الكريـ  عمـو االقتصادية المدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي
 93 كردودي صبرينة عمـو االقتصادية جامعة بسكرة

 94 بريشي  قويقح زوجة عبد الكريـ عمـو االقتصادية درارجامعة أ
 95 تزروتي نادية عمـو االقتصادية المركز الجامعي لتيبازة

 96 بطاطا سفياف عمـو االقتصادية جامعة بومرداس
 

 فرع العموم اإلجتماعية واإلنسانية
 

 عمم اإلجتماع
 01 ساسي سفياف عمـ اإلجتماع جامعة الطارؼ

 02 بغداد باي عبد القادر عمـ اإلجتماع امعي غميزافالمركز الج
 03 بووشمة اليادي عمـ اإلجتماع المركز الجامعي تمنراست

 04 بمـو اسمياف عمـ اإلجتماع جامعة المسيمة
 05 بف بعطوش أحمد عبد الحكيـ عمـ اإلجتماع 1جامعة باتنة 

 06 بيراف بف شاعة عمـ اإلجتماع جامعة األغواط
 07 بف سميـ حسيف  عمـ اإلجتماع غواطجامعة األ

 08 غربي صباح عمـ اإلجتماع جامعة بسكرة
 09 بف تامي رضا عمـ اإلجتماع جامعة  تممساف

 10 دنبري  لطفي عمـ اإلجتماع جامعة أـ البواقي 
 11 زالقي وىيبة عمـ اإلجتماع جامعة المسيمة
 12 أمقراف عبد الرزاؽ عمـ اإلجتماع 2جامعة سطيف 

 13 بوالشرش نورالديف عمـ اإلجتماع جامعة باجي مختار عنابة
 14 مرتاض لمياء عمـ اإلجتماع جامعة مستغانـ
 15 فايزة إسعد عمـ اإلجتماع جامعة مستغانـ
 16 كاري  نادية أمينة عمـ اإلجتماع جامعة  تممساف
 17 حجاؿ سعود عمـ اإلجتماع جامعة  تممساف
 18 يحياوي  نجاة عمـ اإلجتماع جامعة بسكرة
 19 زياف دمحم عمـ اإلجتماع جامعة الشمف
 20 حمداوي  عمر عمـ اإلجتماع جامعة ورقمة

 21 بموصيف الطيب عمـ اإلجتماع 2جامعة سطيف 
 22 لحمر كماؿ عمـ اإلجتماع 2جامعة سطيف 
 23 خينش دليمة عمـ اإلجتماع جامعة بسكرة
 24 بغدادي خيرة عمـ اإلجتماع جامعة ورقمة

 25 باي بوعبلـ عمـ اإلجتماع جامعة  تممساف
 26 بولعراس نورالديف  عمـ اإلجتماع جامعة غرداية
 27 جابر مميكة عمـ اإلجتماع جامعة ورقمة

 28 بوطة عبد الحميد عمـ اإلجتماع 2جامعة سطيف 
 29 مخموؼ بشير عمـ اإلجتماع جامعة مستغانـ
 30 عمور دمحم عمـ اإلجتماع جامعة المدية
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 31 عطار عبد المجيد عمـ اإلجتماع جامعة  تممساف
 32 ضيف األزىر عمـ اإلجتماع جامعة  الوادي

 33 مموكي جميمة عمـ اإلجتماع المركز الجامعي مغنية
 34 براىيمي أـ السعود عمـ اإلجتماع جامعة الجمفة
 35 بوخدوني صبيحة عمـ اإلجتماع 2جامعة البميدة 
 36 مالكي حناف إلجتماععمـ ا جامعة بسكرة
 37 جاب هللا  طيب  عمـ اإلجتماع جامعة البويرة
 38 بمبوؿ نصيرة عمـ اإلجتماع جامعة الجمفة
 39 طمحة المسعود عمـ اإلجتماع جامعة الجمفة

 40 معدف شريفة عمـ اإلجتماع جامعة أـ البواقي 
 41 بوزيد سميمة عمـ اإلجتماع جامعة بسكرة

 42 شراد ىشاـ ـ اإلجتماععم 2جامعة سطيف 
 43 بوطميف ليمى عمـ اإلجتماع 2جامعة باتنة 
 44 ميدي عمر عمـ اإلجتماع جامعة الجمفة

 45 سعيدي )ـ( بشيش فريدة عمـ اإلجتماع جامعة باجي مختار عنابة
 46 غراؼ نصرالديف عمـ اإلجتماع 2جامعة سطيف 

 47 مروفل مختار عمـ اإلجتماع 2جامعة وىراف  
 

 أرطوفونيا- ، عموم التربيةعمم النفس
 01 عموطي عاشور عمـ النفس جامعة المسيمة
 02 بكيري  نجيبة عمـ النفس جامعة جيجل

 03 واكمي )ـ (آيت مجبر  بديعة عمـ النفس 2جامعة سطيف 
 04 لونيس سعيدة عمـ النفس 2جامعة الجزائر 
 05 كحوؿ شفيقة عمـو التربية  جامعة بسكرة

 06 مخموؼ سعاد عمـ النفس 1باتنة جامعة 
 07 بالطاىر النوي  عمـو التربية  جامعة  الوادي
 08 حواس خضرة عمـ النفس 1جامعة باتنة 

 09 بخوش وليد عمـ النفس جامعة أـ البواقي 
 10 غريب حسيف عمـ النفس جامعة الجمفة

 11 عوف  عمي عمـو التربية  جامعة األغواط
 12 سناني عبد الناصر عمـ النفس بةجامعة باجي مختار عنا

 13 ياحي سامية عمـ النفس 2جامعة الجزائر 
 14 دبراسو فطيمة عمـ النفس جامعة بسكرة

 15 بف عبد المالؾ عبد العزيز عمـو التربية  2جامعة قسنطينة 
 16 بولسناف فريدة عمـ النفس جامعة المسيمة

 17 رجاح زوجة بوروبي دة فري عمـ النفس جامعة مولود معمري  تيزي وزو
 18 صحراوي  عقيمة عمـ النفس 2جامعة الجزائر 
 19 جرود نسيمة عمـو التربية  2جامعة البميدة 
 20 مناني نبيل عمـ النفس جامعة بسكرة



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   550

 

 

 21 سيد نواؿ عمـو التربية  جامعة مولود معمري  تيزي وزو
 22 عتيق منى عمـو التربية  جامعة باجي مختار عنابة

 23 عزيرو  زوجة  شرناعي سعاد  عمـ النفس امعة مولود معمري  تيزي وزوج
 24 مخموؼ سجية عمـ النفس 2جامعة الجزائر 
 25 جار هللا سميماف عمـ النفس 1جامعة باتنة 
 26 طيبة عبد السبلـ عمـو التربية  1جامعة باتنة 
 27 يعبلوي  خميدة أرطوفونيا  2جامعة البميدة 
 28 عمومف رمضاف عمـ النفس طجامعة األغوا
 29 بومعراؼ نسيمة عمـ النفس جامعة بسكرة

 30 تيعشاديف دمحم عمـو التربية  جامعة مولود معمري  تيزي وزو
 31 عتروس نبيل عمـو التربية  جامعة باجي مختار عنابة

 32 إزيدي كريمة عمـ النفس 2جامعة وىراف  
 33 خمفي الحميـعبد  عمـ النفس المركز الجامعي بريكة

 34 سعدو سامية عمـ النفس 2جامعة الجزائر 
 35 خبلصي مراد عمـ النفس جامعة أـ البواقي 

 36 إدير عبد الرزاؽ عمـ النفس جامعة مولود معمري  تيزي وزو
 37 لميف نصيرة عمـ النفس جامعة المسيمة
 38 بف عمارة سمية عمـ النفس جامعة ورقمة

 39 لصقع حسنية النفسعمـ  2جامعة وىراف  
 40 بف سالـ  خديجة عمـ النفس جامعة أدرار
 41 رويـ فايزة عمـ النفس جامعة ورقمة
 42 خياط خالد عمـ النفس جامعة بسكرة

 43 قمراوي  دمحم عمـ النفس 2جامعة وىراف  
 44 بوبكر منصور عمـ النفس جامعة  الوادي
 45 زعطوط رمضاف عمـ النفس جامعة ورقمة

 46 جنادي لمياء عمـ النفس 2معة قسنطينة جا
 47 بودوح دمحم عمـ النفس 2جامعة البميدة 

 48 صادقي فاطمة عمـ النفس المركز الجامعي تمنراست
 49 قدور بف عباد ىوارية عمـ النفس 2جامعة وىراف  

 50 ولد محي الديف نبيل عمـ النفس جامعة المدية
 51 مبروؾ وداد عمـ النفس 2جامعة الجزائر 

 52 دبابي بوبكر عمـ النفس جامعة ورقمة
 53 فنطازي  العمري  عمـ النفس جامعة سكيكدة
 54 مسعودي دمحم رضا عمـ النفس جامعة  تممساف

 55 سخسوخ حساف عمـ النفس جامعة أـ البواقي 

      

 العموم السياسية والعالقات الدولية
 01 ابرادشة فريد عمـو سياسية جامعة المسيمة
 02 عطية ادريس عمـو سياسية 3جامعة الجزائر 
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 03 عبد الكريـ ىشاـ عمـو سياسية 1جامعة باتنة 
 04 حطاب عبد المالؾ عمـو سياسية جامعة خميس مميانة
 05 تراكة جماؿ عمـو سياسية جامعة خميس مميانة

 06 بقشيش عمي عمـو سياسية جامعة األغواط
 07 تيغزة زىرة عمـو سياسية 3جامعة الجزائر 
 08 ولد الصديق ميمود عمـو سياسية جامعة سعيدة

 09 شيباني فاتح عمـو سياسية 3جامعة الجزائر 
 10 باري  عبد المطيف عمـو سياسية جامعة بسكرة

 11 سالمي العيفة عمـو سياسية 3جامعة الجزائر 
 12 بف عبد العزيز خيرة عمـو سياسية 1جامعة باتنة 
 13 منصر جماؿ مـو سياسيةع جامعة قالمة

 14 مرسي مشري  عمـو سياسية المركز الجامعي تيسمسيمت
 15 غازلي عبد الحميـ عمـو سياسية 3جامعة الجزائر 
 16 زحوؼ نجية عمـو سياسية 3جامعة الجزائر 
 17 عبد العزيز لزىر عمـو سياسية جامعة األغواط
 18 مبلح سعيد عمـو سياسية جامعة المسيمة

 19 شاطرباش أحمد عمـو سياسية 3ة الجزائر جامع
 20 فاضل أماؿ عمـو سياسية 3جامعة الجزائر 
 21 يحياوي  ىادية عمـو سياسية جامعة خنشمة

 22 العربي فاروؽ  عمـو سياسية 3جامعة الجزائر 
 23 بوعيسي حساـ الديف عمـو سياسية جامعة المسيمة
 24 جحيش يوسف عمـو سياسية 1جامعة باتنة 
 25 شايب الذراع بف يمينة عمـو سياسية جامعة الشمف

 26 حمدوش رياض عمـو سياسية 3قسنطينة  -جامعة صالح بوبنيدر 
 

 الفمسفة
 01 بو دربالة عمي فمسفة 2جامعة الجزائر 

 02 درقاـ نادية فمسفة 2جامعة وىراف  
 03 مغربي زيف العابديف فمسفة جامعة سيدي بمعباس

 04 مذكور مميكة سفةفم جامعة الشمف
 05 بوصالحيح حمداف فمسفة جامعة الجمفة

 06 بف سباع دمحم فمسفة 2جامعة قسنطينة 
 07 لكحل فيصل فمسفة جامعة تيارت

 08 غضابنة الطاوس فمسفة 2جامعة قسنطينة 
 09 خالدي يامنة فمسفة جامعة مستغانـ

 10 زاير أبو الدىاج فمسفة 2جامعة وىراف  
 11 مقورة جموؿ فمسفة يمةجامعة المس

 12 حمادي السايح فمسفة جامعة مستغانـ
 13 شارفي عبد القادر فمسفة جامعة الشمف

 14 جعيداني نصيرة فمسفة 2جامعة الجزائر 
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 لعموم اإلسالميةا
 01 صافي حبيب عمـو إسبلمية 1جامعة  وىراف 
 02 قبمي بف ىني عمـو إسبلمية جامعة األغواط
 03 حاج عيسى دمحم عمـو إسبلمية افجامعة  تممس

 04 عدالوي  عمي عمـو إسبلمية جامعة األغواط
 05 لخذاري  عبد المجيد عمـو إسبلمية جامعة خنشمة

 06 مقدـ دمحم عمـو إسبلمية المركز الجامعي غميزاف
 07 شنتوح ليميا عمـو إسبلمية 1جامعة الجزائر 
 08 رداد عبد الرحماف عمـو إسبلمية 1جامعة باتنة 
 09 مصيطفى دمحم السعيد عمـو إسبلمية جامعة غرداية
 10 عدار يوسف عمـو إسبلمية 1جامعة الجزائر 

 11 بف الموفق شيناز سمية عمـو إسبلمية االسبلمية قسنطينة ـالقادر لمعمو  داألمير عبجامعة 
 12 بولحية نور الديف عمـو إسبلمية 1جامعة باتنة 

 13 بودقزداـ عمراف إسبلمية عمـو 1جامعة الجزائر 
 14 بنبري  أدمحم عمـو إسبلمية 1جامعة باتنة 

 15 بحري  أحمد عمـو إسبلمية 1جامعة  وىراف 
 16 عبيد حياة عمـو إسبلمية جامعة  الوادي
 17 عماري  بدر الديف عمـو إسبلمية 1جامعة  وىراف 
 18 بمخير عثماف عمـو إسبلمية جامعة  تممساف
 19 تافرونت عبد الكريـ عمـو إسبلمية جامعة خنشمة

 20 راجع عكاشة عمـو إسبلمية 1جامعة  وىراف 
 21 طالب حفيظة عمـو إسبلمية 1جامعة  وىراف 
 22 قالة شيرالديف عمـو إسبلمية 1جامعة باتنة 
 23 قارش جميمة عمـو إسبلمية 1جامعة باتنة 
 24 بف عطية بو عبدهللا عمـو إسبلمية جامعة تيارت
 25 لروي  عائشة عمـو إسبلمية جامعة أدرار

 26 عشاب دمحم عمـو إسبلمية 1جامعة  وىراف 
 27 بوشنتوؼ بوزياف عمـو إسبلمية جامعة سعيدة
 28 مباركية عبد المجيد عمـو إسبلمية جامعة  الوادي
 29 حدبوف  دمحم عمـو إسبلمية جامعة غرداية

 30 سبلط قدور يةعمـو إسبلم جامعة العربي التبسي  تبسة
 

 

 لتاريخا
 01 ليبللي اسعد تاريخ 2جامعة سطيف 
 02 كعواف فارس تاريخ 2جامعة سطيف 

 03 بمفردي جماؿ تاريخ المركز الجامعي بريكة
 04 بف صحراوي  كماؿ تاريخ جامعة تيارت
 05 قوبع عبد القادر تاريخ جامعة الجمفة
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 06 نايت قاسي إلياس تاريخ المدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة
 07 مقدـ بنت النبي تاريخ 2جامعة الجزائر 
 08 بف مصطفى دريس تاريخ جامعة سعيدة

 09 عمواف اماؿ تاريخ جامعة سيدي بمعباس
 10 لزغـ فوزية تاريخ جامعة تيارت

 11 شعباني نور الديف تاريخ جامعة خميس مميانة
 12 بوشقيف دمحم تاريخ جامعة  تممساف

 13 تيتة ليمى تاريخ 1باتنة جامعة 
 14 تابتي حياة تاريخ جامعة  تممساف

 15 سياب خيرة تاريخ جامعة بشار
 16 شاطو دمحم تاريخ المركز الجامعي لمبيض

 17 بومريش ليمة تاريخ 2جامعة الجزائر 
 18 بوشريط ادمحم تاريخ جامعة معسكر
 19 بوكسيبة محمود تاريخ جامعة المسيمة

 20 بعثماف  عبد الرحمف تاريخ رجامعة أدرا
 21 نايمي عبد القادر تاريخ جامعة الجمفة
 22 كبلخي ياقوت تاريخ جامعة تيارت

 23 رمضاني أـ ىاني تاريخ 2جامعة الجزائر 
 24 خيراني ليمى تاريخ 2جامعة الجزائر 
 25 شبللقة السعيد تاريخ جامعة  الوادي
 26 بف عمي طاىر تاريخ جامعة غرداية
 27 ميسوـ ميمود تاريخ جامعة الشمف
 28 بف واز مصطفى تاريخ جامعة بشار

 29 دراج دمحم تاريخ 2جامعة الجزائر 
 30 عبللي محمود تاريخ جامعة األغواط
 31 مرغيت  دمحم تاريخ جامعة أدرار

 32 بسنوسي سيدي دمحم الغوثي تاريخ جامعة  تممساف
 33 خي  عبد هللا تاريخ جامعة أدرار

 34 ىماؿ عبد السبلـ تاريخ جامعة المسيمة
 

 ارـــــــاآلث
 01 بف صغير  حضري يمينة عمـ اآلثار جامعة غرداية
 02 قبوب لخضر سميـ عمـ اآلثار 2جامعة الجزائر 
 03 رابح فيسة دمحم عمـ اآلثار جامعة  تممساف

 

 عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 01 بف عبدالرحماف سيد عمي وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عمـو جامعة البويرة
 02 براىيمي عيسى عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة

 03 إزري  سوانمدة مكيوسة عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة بومرداس



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   554

 

 

 04 بمونيس رشيد   والرياضية عمـو وتقنيات النشاطات البدنية 3جامعة الجزائر 
 05 جرموف  عمي  عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة ورقمة

 06 رامي عز الديف عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة
 07 يوسفي فتحي عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 3جامعة الجزائر 
 08 دويمي منصورية ـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةعمو  جامعة مستغانـ
 09 مساحمي الصغير عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 2جامعة سطيف 

 10 العنتري  دمحم عمي عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية المركز الجامعي تيسمسيمت
 11 ثابت دمحم والرياضية عمـو وتقنيات النشاطات البدنية 3جامعة الجزائر 
 12 نقاز دمحم عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 2جامعة باتنة 

 13 مسيوري  رزقي عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة بومرداس
 14 مسعوداف مخموؼ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة الجمفة
 15 عمارة نورالديف نيات النشاطات البدنية والرياضيةعمـو وتق جامعة المسيمة

 16 بف نعجة دمحم عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية المركز الجامعي تيسمسيمت
 17 قميني حفيع عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة أـ البواقي 

 18 حمادي جماؿ يةعمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياض جامعة األغواط
 19 براىيمي طارؽ  عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة الجمفة

 20 عمارنة  مسعود عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 3جامعة الجزائر 
 21 زموري  بمقاسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة بسكرة

 22 بمعيد عقيل عبد القادر قنيات النشاطات البدنية والرياضيةعمـو وت جامعة خميس مميانة
 23 اماف هللا رشيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة
 24 صغيري  رابح عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة
 25 حريزي  عبداليادي  عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة
 26 بف سالـ  سالـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة
 27 مقاؽ كماؿ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة
 28 سعد سعود فؤاد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة
 29 خمف هللا نذير نيات النشاطات البدنية والرياضيةعمـو وتق 3جامعة الجزائر 
 30 يعقوبي فاتح عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة
 31 برقوؽ  عبد القادر عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة ورقمة

 32 اوباجي رشيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة خميس مميانة
 33 ناصر دمحم عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة خميس مميانة

 34 حشايشي عبد الوىاب عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة
 35 كرـو دمحم أعراب عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة مستغانـ
 36 بكة فارس يات النشاطات البدنية والرياضيةعمـو وتقن جامعة المسيمة
 37 مجيمي صالح عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة

 38 مقراف سماعيل عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة بومرداس
 39 زاىوي  ناصر عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة

 40 بف سعيد محمود عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ركز الجامعي لمبيضالم
 41 عبدلي فاتح عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة  سوؽ أىراس

 42 بجاوي  فاضمي عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة المسيمة
 43 بف البار سعيد بدنية والرياضيةعمـو وتقنيات النشاطات ال جامعة المسيمة
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 عموم اإلعالم واإلتصال
 01 بمخيري  رضواف عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ جامعة العربي التبسي  تبسة

 02 فيبللي ليمى عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ جامعة األمير عبد القادر لمعمـو االسبلمية قسنطينة
 03 سحاري  مصطفى عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ جامعة المدية
 04 رحماني سمير عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ 1جامعة باتنة 

 05 غالـ عبد الوىاب عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ جامعة مستغانـ
 06 بوش ريـ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ 3جامعة الجزائر 

 07 خشة احسف عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ جامعة قالمة
 08 ـقواس بف عيسى عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ جامعة سعيدة

 

 السكانعمم 
 01 قاضي نجاة عمـ السكاف جامعة خميس مميانة

 02 العكروؼ عمي عمـ السكاف 1جامعة باتنة 
 03 سعدي رابح عمـ السكاف 2جامعة البميدة 
 04 مصمي رضواف عمـ السكاف 2جامعة البميدة 

 

 المكتباتعمم 
 01 الحمزة منير عمـ المكتبات جامعة العربي التبسي  تبسة

 02 محاجبي عيسى عمـ المكتبات 2جامعة الجزائر 
 03 مقناني صبرينة عمـ المكتبات 2جامعة قسنطينة 
 04 غزاؿ عبد الرزاؽ عمـ المكتبات جامعة المسيمة
 05 لعمروس أماؿ عمـ المكتبات 2جامعة الجزائر 

 06 بيزاف مزياف عمـ المكتبات المركز الجامعي تمنراست
 

 فرع األدب والمغات
 

 واألدب العربيالمغة 
 01 مدور دمحم دراسات لغوية جامعة غرداية
 02 حاج ىني  جميمة دراسات لغوية جامعة الشمف
 03 حاج ىني دمحم دراسات لغوية جامعة الشمف

 04 عبود زوجة كباش أوريدة   دراسات أدبية جامعة مولود معمري  تيزي وزو
 05 رومةبوق حكيمة الدراسات النقدية جامعة المسيمة
 06 بف قبمية مختارية دراسات لغوية جامعة مستغانـ
 07 سيبوكر اسماعيل لغة وأدب عربي جامعة ورقمة
 08 باقل دنيا لغة وأدب عربي جامعة تيارت
 09 بف الشيخ أحبلـ لغة وأدب عربي جامعة ورقمة
 10 بوقمرة عمر لغة وأدب عربي جامعة الشمف
 11 بوشبللق بد العزيزع دراسات أدبية جامعة المسيمة
 12 عثماني بولرباح دراسات أدبية جامعة األغواط
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 13 لعشريس عباس دراسات لغوية المركز الجامعي مغنية
 14 مساعدية لزىر لغة وأدب عربي جامعة خنشمة

 15 بف تومي الياميف الدراسات النقدية 2جامعة سطيف 
 16 خايف دمحم دراسات لغوية المركز الجامعي غميزاف

 17 سعدي إنشراح دراسات أدبية 2جامعة الجزائر 
 18 صغير فطيمة دراسات لغوية المركز الجامعي مغنية
 19 بومالي حناف لغة وأدب عربي المركز الجامعي ميمة

 20 جغدـ الحاج الدراسات النقدية جامعة الشمف
 21 غيموس صالح دراسات لغوية جامعة المسيمة
 22 بف عطية كماؿ النقديةالدراسات  جامعة الجمفة
 23 بوراس سميماف دراسات لغوية جامعة المسيمة
 24 قراش دمحم الدراسات النقدية جامعة الجمفة
 25 بقادر عبد القادر دراسات لغوية جامعة ورقمة

 26 يحياوي  فاطنة دراسات لغوية المركز الجامعي لتندوؼ
 27 عشي ةنصير  دراسات أدبية جامعة مولود معمري  تيزي وزو

 28 عموش كماؿ دراسات لغوية جامعة ورقمة
 29 بف فطة عبد القادر لغة وأدب عربي جامعة معسكر
 30 ارفيس بمخير لغة وأدب عربي جامعة المسيمة
 31 مقدـ عائشة دراسات أدبية 2جامعة الجزائر 
 32 بف صالح  نواؿ  الدراسات النقدية جامعة بسكرة

 33 جنيح حفيظة لغويةدراسات  2جامعة الجزائر 
 34 بف خراؼ ابتساـ دراسات لغوية 1جامعة باتنة 
 35 قوتاؿ فضيمة الدراسات النقدية جامعة تيارت

 36 بوشيبة عبدالقادر دراسات لغوية المركز الجامعي مغنية
 37 دحماف نور الديف دراسات لغوية جامعة الشمف
 38 فيدوح ياسميف لغة وأدب عربي جامعة مستغانـ
 39 دحماف صحرة دراسات لغوية 2جامعة الجزائر 
 40 بف حجر دمحم دراسات لغوية جامعة المدية
 41 بف ستيتي السعدية لغة وأدب عربي جامعة المسيمة

 42 عماري  عبد هللا دراسات لغوية المركز الجامعي تمنراست
 43 شويط سممى دراسات لغوية جامعة جيجل
 44 بف سمعوف  سميماف لغة وأدب عربي جامعة غرداية

 45 خالدي سمير لغة وأدب عربي المركز الجامعي غميزاف
 46 عباس  نبيمة دراسات لغوية المدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة

 47 مرسمي مسعودة دراسات لغوية المركز الجامعي تيسمسيمت
 48 لحمر فيصل لغة وأدب عربي جامعة جيجل
 49 منصوري  وى نج لغة وأدب عربي 1جامعة باتنة 
 50 حمراني عبد القادر لغة وأدب عربي جامعة الشمف
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 51 شنيف بمخير دراسات لغوية جامعة ورقمة
 52 نجادي بوعمامة لغة وأدب عربي جامعة تيارت
 53 شناؼ شراؼ الدراسات النقدية 1جامعة باتنة 

 54 بف زحاؼ يوسف دراسات لغوية المركز الجامعي غميزاف
 55 عزاب عبد الرحيـ لغة وأدب عربي واقيجامعة أـ الب 

 56 غريبي عارؼ دراسات لغوية 2جامعة الجزائر 
 57 ولياصي نجيدة دراسات لغوية جامعة سيدي بمعباس

 58 موالي لخضر بشير لغة وأدب عربي جامعة غرداية
 59 كرشو لزىر دراسات لغوية جامعة  الوادي
 60 يسوـم عبد القادر دراسات أدبية جامعة الشمف
 61 غريب مسعود لغة وأدب عربي جامعة ورقمة

 62 غربي بكاي دراسات لغوية المركز الجامعي تيسمسيمت
 63 موسى جماؿ دراسات لغوية 2جامعة الجزائر 

 64 طالبي عبد القادر دراسات أدبية المركز الجامعي لمبيض
 65 بوسيس وسيمة لغة وأدب عربي جامعة جيجل
 66 بمعجيف سفياف وأدب عربيلغة  جامعة تيارت
 67 طاىير كماؿ لغة وأدب عربي جامعة خنشمة

 68 الييب أحمد فوزي  لغة وأدب عربي 2جامعة الجزائر 
 69 ذوادي بمقاسـ لغة وأدب عربي جامعة برج بوعريريج

 70 غزيل بمقاسـ دراسات لغوية جامعة غرداية
 71 عميار العياشي دراسات لغوية جامعة قالمة

 72 دادوف  مسعود دراسات لغوية عة األغواطجام
 73 بركة ناصر دراسات أدبية جامعة المسيمة
 74 راجح    سامية دراسات أدبية جامعة بسكرة

 75 بمقاسمي مميكة دراسات لغوية 2جامعة الجزائر 
 76 بخوش   عمي لغة وأدب عربي جامعة بسكرة

 77 بف شتوح عامر دراسات لغوية جامعة األغواط
 78 قيداري  قويدر دراسات أدبية جامعة معسكر
 79 بوىنوش فاطمة لغة وأدب عربي جامعة تيارت
 80 عيساوي  عبد الرحمف دراسات لغوية جامعة البويرة
 81 بولعسل كماؿ دراسات أدبية جامعة جيجل

 82 درارس فاطمة لغة وأدب عربي المركز الجامعي تمنراست
 83 كعواش   عزير دراسات لغوية جامعة بسكرة

 84 بوسغادي حبيب لغة وأدب عربي المركز الجامعي عيف تموشنت
 85 غانـ خيرة دراسات لغوية جامعة الشمف
 86 قيدـو ميمود دراسات أدبية جامعة قالمة

 87 شتيح بف يوسف لغة وأدب عربي جامعة األغواط
 88 خميفة سعيد لغة وأدب عربي المركز الجامعي غميزاف
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 89 مستاري   الياس الدراسات النقدية ةجامعة بسكر 
 90 دغبار رضا دراسات لغوية 1جامعة الجزائر 

 91 بوزغاية رزيق لغة وأدب عربي جامعة العربي التبسي  تبسة
 92 لخضاري  صباح لغة وأدب عربي المركز الجامعي النعامة

 93 عرباوي  أحمد الشايب دراسات لغوية جامعة  الوادي
 94 طيبي دمحم الدراسات النقدية 2جامعة البميدة 

 95 جبايمي الطيب دراسات لغوية جامعة العربي التبسي  تبسة
 96 بف نوار بياء دراسات أدبية جامعة  سوؽ أىراس

 97 شريفي فاطمة الدراسات النقدية جامعة تيارت
 

 :المغات
 

 لغة أمازيغية
 01 أيت أعمي يحيا ة زوجة دحمانيسامي ثقافة أمازيغية لغة و جامعة مولود معمري تيزي وزو

 02 تيجت مصطفى ثقافة أمازيغية لغة و جامعة بجاية
 

 

 جمةر ت
 01 إيماف بف دمحم ترجمة 2جامعة الجزائر 
 02 المية خميل ترجمة 2جامعة الجزائر 
 03 زينة سي بشير ترجمة 2جامعة الجزائر 

 

 غة فرنسيةل
 01 كريـ نواؿ لغة فرنسية 2جامعة الجزائر 
 02 براىمي فاطمة لغة فرنسية جامعة  تممساف
 03 فاطمي ز صخري  صبرينة لغة فرنسية 2جامعة الجزائر 
 04 منقبلت حكيـ لغة فرنسية 2جامعة البميدة 

 05 شيباف رشيد لغة فرنسية المركز الجامعي تندوؼ
 06 لنصر صوفياف لغة فرنسية جامعة بجاية

 07 بف عمار ربيعة لغة فرنسية جامعة  تممساف
 08 بوباكور سميرة لغة فرنسية 2جامعة باتنة 
 09 فماـ  شفيقة لغة فرنسية جامعة بسكرة

 10 أيت شعبلؿ صالح لغة فرنسية جامعة مولود معمري  تيزي وزو
 11 قاسيمي نسيمة لغة فرنسية جامعة  تممساف
 12 مسكيف دمحم ياسيف لغة فرنسية جامعة سعيدة

 13 بمبريؾ ليندة فرنسية لغة 2جامعة وىراف  
 14 مسغوني دالؿ لغة فرنسية جامعة  الوادي

 15 اديب ياسميف لغة فرنسية المركز الجامعي تيسمسيمت
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 لغة إنجميزية
 01 بف مصطفى نواؿ لغة إنجميزية جامعة  تممساف
 02 شويتف ليندة لغة إنجميزية جامعة بومرداس

 03 ياسيف سوريانة يزيةلغة إنجم جامعة مولود معمري تيزي وزو
 04 شمي   صميحة لغة إنجميزية جامعة مولود معمري تيزي وزو
 05 سيدي سعيد فضيمة زوجة بوتوشنت لغة إنجميزية جامعة مولود معمري تيزي وزو

 06 نبو عبد القادر  لغة إنجميزية المركز الجامعي تندوؼ
 07 العربي يوسف عبد الجميل لغة إنجميزية جامعة مستغانـ

 08 شامي زوجة بف يخو نضاؿ لغة إنجميزية 2جامعة وىراف  
 09 موفق  )ز( العيادي خديجة لغة إنجميزية 2جامعة وىراف  

 

 ألمانيةلغة 
 01 مدغار عبد الكريـ لغة ألمانية  جامعة سيدي بمعباس

 

 

 فرع العموم القانونية واإلدارية
 

 

 العام القانون 
 01 يامة  ىيـابرا  قانوف عاـ جامعة أدرار

 02 كراـ دمحم األخضر قانوف عاـ جامعة  الوادي
 03 لدغش سميمة قانوف عاـ جامعة الجمفة
 04 لدغش رحيمة قانوف عاـ جامعة الجمفة
 05 ضريفي نادية قانوف عاـ جامعة المسيمة
 06 رحموني  دمحم قانوف عاـ جامعة أدرار

 07 حوبة عبد القادر قانوف عاـ جامعة  الوادي
 08 أحمد بشارة موسى قانوف عاـ جامعة الشمف

 09 ىاممي دمحم قانوف عاـ المركز الجامعي مغنية
 10 لونيسي عمي قانوف عاـ جامعة البويرة
 11 سمطاني آمنة قانوف عاـ جامعة  الوادي

 12 ىواري  ليمى قانوف عاـ المركز الجامعي لغميزاف
 13 زروؽ  العربي قانوف عاـ جامعة الشمف

 14 شريط وليد قانوف عاـ 2امعة البميدة ج
 15 بف عطية لخضر قانوف عاـ جامعة األغواط
 16 لعروسي أحمد قانوف عاـ جامعة تيارت
 17 بف حفاؼ سماعيل قانوف عاـ جامعة الجمفة

 18 قريبيز مراد قانوف عاـ جامعة األغواط
 19 عمروش الحسيف قانوف عاـ جامعة المدية

 20 بوفرورة اسماعيل قانوف عاـ 3جامعة الجزائر 
 21 بف جموؿ مصطفى قانوف عاـ جامعة األغواط
 22 صبري سيد الميثي فاتف قانوف عاـ 1جامعة باتنة 
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 23 بوادي مصطفى قانوف عاـ جامعة سعيدة
 24 باية  فتيحة قانوف عاـ جامعة أدرار
 25 دبيح زىيرة قانوف عاـ جامعة المدية
 26 شابو وسيمة عاـ قانوف  2جامعة البميدة 
 27 شعنبي فؤاد قانوف عاـ جامعة بشار

 28 مبروؾ عبد النور قانوف عاـ جامعة المسيمة
 29 حوادؽ عصاـ قانوف عاـ 1جامعة قسنطينة 
 30 كوسة عمار قانوف عاـ 2جامعة سطيف 
 31 لوشف دالؿ قانوف عاـ 1جامعة باتنة 

 32 صاـ اسلي قانوف عاـ جامعة مولود معمري  تيزي وزو
 33 شيخ عبد الصديق قانوف عاـ جامعة المدية

 34 بف عمي جميمة قانوف عاـ 1جامعة الجزائر 
 35 بوعمراف عادؿ قانوف عاـ جامعة  سوؽ أىراس

 36 جبلب دمحم قانوف عاـ المدرسة الوطنية العميا لمري 
 37 تومي أكمي قانوف عاـ 1جامعة الجزائر 

 
 
 

 القانون الخاص
 01 حسايف سامية قانوف خاص بومرداسجامعة 

 02 شريف ىنية قانوف خاص 2جامعة البميدة 
 03 شامي احمد قانوف خاص جامعة تيارت
 04 قبايمي طيب قانوف خاص جامعة بجاية
 05 بف الطيبي  مبارؾ قانوف خاص جامعة أدرار
 06 طيطوس فتحي قانوف خاص جامعة سعيدة

 07 الدح لمالؾعبد ا قانوف خاص جامعة األغواط
 08 عمارة مسعودة قانوف خاص 2جامعة البميدة 
 09 ماموني فاطمة الزىراء قانوف خاص جامعة مستغانـ
 10 مصطفاوي  عايدة قانوف خاص 2جامعة البميدة 
 11 تكاري  ىيفاء رشيدة قانوف خاص 2جامعة البميدة 

 12 بوراس دمحم قانوف خاص المركز الجامعي تيسمسيمت
 13 غبلي دمحم قانوف خاص ممسافجامعة  ت

 14 بف عمارة دمحم قانوف خاص جامعة تيارت
 15 ولد عمر الطيب قانوف خاص جامعة تيارت

 16 زعبي عمار قانوف خاص جامعة  الوادي
 17 بف عومر  دمحم الصالح قانوف خاص جامعة أدرار
 18 بوشي يوسف قانوف خاص جامعة تيارت
 19 بف ناصر وىيبة قانوف خاص 2جامعة البميدة 

 20 تيورسي دمحم قانوف خاص المركز الجامعي مغنية
 21 خميفة دمحم قانوف خاص جامعة باجي مختار عنابة
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 22 بوحية وسيمة قانوف خاص المركز الجامعي لتيبازة
 23 قتاؿ جماؿ قانوف خاص المركز الجامعي تمنراست

 24 بودليو سميـ قانوف خاص 1جامعة قسنطينة 
 25 بوغرارة الصالح قانوف خاص ة تيارتجامع

 26 لنكار محمود قانوف خاص جامعة سكيكدة
 27 عيساوي  دمحم قانوف خاص جامعة البويرة

 28 بف زارع رابح قانوف خاص جامعة باجي مختار عنابة
 29 قادري  عبد المجيد قانوف خاص جامعة باجي مختار عنابة

 30 لشيخ بف ا نورالديف قانوف خاص 2جامعة سطيف 
 31 شندارلي توفيق قانوف خاص جامعة المدية
 32 بقة عبد الحفيع قانوف خاص جامعة المسيمة
 33 حمودي ناصر قانوف خاص جامعة البويرة

 34 عباسة جماؿ قانوف خاص جامعة مستغانـ
 35 بمعيساوي  دمحم الطاىر قانوف خاص 2جامعة سطيف 
 36 محمودي فاطمة الزىراء قانوف خاص جامعة معسكر
 37 عجالي بخالد قانوف خاص جامعة تيارت
 38 شنوؼ العيد قانوف خاص جامعة الجمفة

 39 عياشي شعباف قانوف خاص 1جامعة قسنطينة 
 40 عبلؽ عبدالقادر قانوف خاص المركز الجامعي تيسمسيمت

 41 مزاولي  دمحم قانوف خاص جامعة أدرار
 42 دالؿ يزيد قانوف خاص جامعة  تممساف

 43 ماينو جيبللي قانوف خاص جامعة بشار
 44 حمر العيف عبد القادر قانوف خاص جامعة تيارت
 45 أزوا  عبد القادر قانوف خاص جامعة أدرار

 46 واضح رشيد قانوف خاص جامعة مولود معمري  تيزي وزو
 47 صمود سيد احمد قانوف خاص جامعة سيدي بمعباس

 48 عمارة نعيمة قانوف خاص جامعة أـ البواقي 
 49 بشير سميـ قانوف خاص 1جامعة باتنة 
 50 ىرواؿ ىبة نبيمة قانوف خاص جامعة تيارت

 51 تروزيف بمقاسـ قانوف خاص المركز الجامعي عيف تموشنت
 52 فرحات حمو قانوف خاص جامعة مستغانـ
 53 مسعودي رشيد قانوف خاص جامعة معسكر

 54 عميوة رابح خاصقانوف  جامعة باجي مختار عنابة
 

ديسمبر  08تاريخ مف  داءػػػػػػػػػػػػػػػو ابتػػػػػػػػػػػػػا القرار الذي يسري مفعولذيذ ىػػػػػػػػػػػػػيكمف مدير الموارد البشرية بتنف :2المادة 
 مي.العالي والبحث العم ـػػػػػػػػػػة لوزارة التعميػػػػػػػػػػػػػػػوالذي سينشر في النشرة الرسمي، 2020سنة 

 2020 ديسمبر 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019 مارس 31المؤرخ في  305يعدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  08 مؤرخ في 987 رقم قــرار
 1البميدة سمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالذي يحدد القائمة اال

 

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

  .،المعدؿ والمتمـتعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29في  المؤرخ 137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3المعدؿ ،ال سيما المادة  ،1البميدةوالمتضمف إنشاء جامعة  ،1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
جامعة  إدارة ة اإلسمية ألعضاء مجمسالذي يحدد القائم 2019 مارس 31المؤرخ في  305وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1البميدة
 ُيـقـــــّرر

 

 أعبله، كما ىو ، والمذكػور2019 مارس 31المؤرخ في  305يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 حث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب :2المادة 
 2020 ديسمبر 08 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1بميدةقائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة ال

 

 ن:واألعضاء المعين  -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ،والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس عيبلـ الحاج  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوعدالوي سالـ -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو  خضروف عمار -
 واإلصبلح اإلداري، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو  سيدي معمر يوسف -
 ،الوزير المكمف بالتربية الوطنية ةممثم عضو أيت براىيـ غنيمة -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو قاسـ دمحم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية عضو  بمعيد دمحم المختار -
صبلح المستشفيات،ممثل الوزير المكمف  عضو  جمعي أحمد -  بالصحة والسكاف وا 
 ،ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو سويسي طارؽ  -
  ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو  رزوؽ لطفي -
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 بالبيئة، ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو مخموفي أماؿ -
 باألشغاؿ العمومية، كمفممثل الوزير الم عضو مشقاؽ دمحم -
 .الوالي ةممثم عضو بف ويس شيرزاد -

 

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

  2018 ماي 14المؤرخ في  463يعدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  08 مؤرخ في 988رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيزي وزو

 

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

  .المعدؿ والمتمـ ،ةتعييف أعضاء الحكوم والمتضمف
 الموافق أوؿ غشت سنة 1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3المادة والمتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدؿ والمتمـ، السيما  1989
غشت سنة  23افق المو  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
إدارة جامعة  مجمس عضاءاالسمية ألالذي يحدد القائمة ، 2018 ماي 14المؤرخ في  463رقـ  وبمقتضى القرار -

 .تيزي وزو
 

 ُيـقـــــّرر
 

محدد  ىوأعبله، كما  والمذكػور ،2018 ماي 14المؤرخ في  463يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2مادة ال
 2020 ديسمبر 08 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تيزي وزو قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسم

  ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس ياحي مصطفى -
 ،ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو كوباي عمي -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةفالمكم ةممثل الوزير  عضو لوحي رشيد -
  ،ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو لعبلوي أحمد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو عوسي مصطفى -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري  عضو ياحي لخضر -
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صبلح المستشفياتممثل الوزير ال عضو زيري عباس -  ،مكمف بالصحة والسكاف وا 
 ،ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو عابد رابح -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو عجابي قادة -
 والفنوف، ممثمة الوزيرة المكمفة بالثقافة عضو قومزياف نبيمة -
 ،ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو دحماف حميد -
 ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو الحميطوش مو  -
 ،ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية عضو لعيب مخموؼ -
 ،ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية عضو رابحي إسماعيل -
 ممثل الوالي. عضو جناف فريد -

 

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

  2019 أفريل 25المؤرخ في  499يعدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  08 مؤرخ في 989رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة

 

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

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

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد الذي يحدد ،2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2 السيما المادةالمعدؿ والمتمـ،  المتضمف إنشاء جامعة البويرة،
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 .لي والبحث العممياالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع
إدارة جامعة  مجمس عضاءاالسمية ألالذي يحدد القائمة ، 2019 أفريل 25المؤرخ في  499رقـ  وبمقتضى القرار -

 البويرة.
 ُيـقـــــّرر

 

 ىوأعبله، كما  والمذكػور ،2019 أفريل 25المؤرخ في  499يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  ة األولى:الماد
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2020 ديسمبر 08 فيحرر بالجزائر 

 البحث العمميوزير التعميم العالي و 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، سرئي بداري كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو  بوسناف عبد الكريـ -
 بالتكويف والتعميـ المينييف، ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو أعراب عبد الناصر -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو بوزياف مراد -
 الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، ممثل عضو متناني ناصر      -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو بوطربوشة حميد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو حمادي رضا -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو حجاؿ رشيد -
 ناعة،ممثل الوزير المكمف الص عضو بمباقي عبد الرحيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو جندر جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية،  عضو قانوف جودي -
 ،والفنوف  بالثقافة ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو عبد الحق نسيمة -
 ممثل  الوزير المكمف بالطاقة، عضو قمينػػػػػػػي لزىر -
 لوالي.ممثل ا عضو  بوشاف جماؿ -

 

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

 اإلجتـمــاعيــة  يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات 2020ديسمبر  09مـؤرخ فـي  36رقـم  قــرار
 سعد دحمب- 1لــدى جــامعـة البميدة 

 

 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  -

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

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20رئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ال -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .ث العمميالمحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبح
-89يتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ ، 2017سنة فيفري  15ؤرخ في مال 79-17ذي رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -

  .1، المتضمف إنشاء جامعة البميدة1989أوت سنة  01المؤرخ في  137
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تذة ، المتضمف فرز األصوات اإلنتخابات لممثمي األسا2020 أكتوبر سنة 26 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -
 سعد دحمب.-1والعماؿ في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة البميدة 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 سعد دحمب.-1تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة البميدة  المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 أمقراف آسيا، -03 رابح عاشور، -02 نايت بشير ياسيف،  -01
 حسيف بوقطاية، -06 ميقاتمي إسماعيل، -05 جماؿ زبيش، -04
   دمحم عبد الشافي عميش. -08 مشري ىنية، -07

  األعضاء اإلضافيون :
   شايبي بف دحماف. -02 بوجمعة نوارة، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03) تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث :3المـادة 
سعد دحمب بتنفيػذ ىػذا القػرار والذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة  -1يكمف السيػد مديػر جامعة البميدة :4المـادة 

 التعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2020 ديسمبر 09حرر بالجزائر في: 
 مميوزير التعميم العالي والبحث الع/ع

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خالقياتاألداب و اآليتضمن إنشاء لجان ، 2020ديسمبر  10 مؤرخ في  991رقمقــرار 

 في مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

والمتضمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99لقانوف رقـ وبمقتضى ا -
 .61و 60، 59، 85ال سيما المواد  القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ،

 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06وبمقتضى األمر رقـ  -
 .منو 42ال سيما المادة  القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، والمتضمف

 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15وبمقتضى القانوف رقـ  -
 .(3و 1منو ) 49والمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ، ال سيما المادة 

 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20تضى المرسوـ الرئاسي رقـ وبمق -
 .ف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـوالمتضمف تعيي

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـالقواعد الخاصة الذي يحدد مياـ الجامعة و  2003

جواف سنة  23الموافق  1425جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  180-04وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المينة الجامعية وتشكيمتو وسيره الذي يحدد صبلحيات مجمس آداب وأخبلقيات 2004
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، 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11في المؤرخ  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره

، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ي الجامعيوالمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائ

 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث

 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  131-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـوالمتضمف 

 2010أكتوبر سنة  2الموافق  1431شواؿ عاـ  23المؤرخ في  231-10بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -
 والمتضمف القانوف األساسي لطالب الدكتوراه.

ة نوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي 2011

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

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

غشت سنة  13الموافق  1440ذي الحجة عاـ  12المؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .نظيميا و سيرىاتالذي يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث و  2019

 .اآلداب الجامعيةالمتضمف نشر ميثاؽ األخبلقيات و  2010مايو  12وبمقتضى القرار المؤرخ في  -
ة مف السرقة العممية الذي يحدد القواعد المتعمقة بالوقاي 2016جويمية  28المؤرخ في  933وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ومكافحتيا
 امعية.وباقتراح مف مجمس آداب وأخبلقيات المينة الج -

 

 ُيـقـــــّرر
 

خبلقيات لدى المؤسسات التابعة لقطاع التعميـ العالي األداب و اآلإلى إنشاء لجاف  القرارييدؼ ىذا  المادة األولى:
 والبحث العممي وتحديد صبلحياتيا وسيرىا.

تسمى في  قياتخبلاألداب و اآل ةلجن: تنشأ لدى كل مؤسسة تابعة لقطاع التعميـ العالي والبحث العممي 2المادة 
 صمب النص "المجنة". 

 خبلقيات وبيذا الصدد:األداب و اآلتسير المجنة عمى إحتراـ قواعد  :3المادة 
تحرص عمى كل المسائل المتعمقة باآلداب واألخبلقيات الجامعية والتي قد تكوف محل نقاش في حـر  -

 المؤسسة،
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 ،اصالة العممية لكل حالة تعرض عمييتقيـ درجة اإلخبلؿ بقواعد اآلداب واألخبلقيات المينية واأل -
 تقيـ درجة المساس بسمعة المؤسسة وبييئاتيا العممية، -
تساىـ في إقامة حمبلت توعية لفائدة مختمف مكونات األسرة الجامعية حوؿ قواعد اآلداب وحسف سير  -

 المينة الجامعية،
مف أجل تقريب وجيات نظرىـ األطراؼ الحاضرة  تنويرتساىـ في إطار مياميا، خبلؿ فترات النزاع في  -

 والمساىمة في بمورة الحل في حالة أمكف ذلؾ،
 تحافع عمى محيط ميني يتميز بعبلقات عمل طيبة وجو يسوده اإلحتراـ المتبادؿ. -

بمسائل مف ىذا الصنف والتي تطرأ خارج المؤسسة ويتورط فييا عضو أو عدة  ،يمكف إخطار المجنة
 ة بالمؤسسة.أعضاء مف األسرة الجامعية ذات صم

 في كل األحواؿ يشكل ميثاؽ األخبلقيات واآلداب الجامعية المرجعية األساسية ليذه المجنة.
 خبلقيات بتقرير مكتوب يرفق بالدالئل والقرائف.األداب و اآليبمغ مسؤوؿ المؤسسة عف كل إنحراؼ يمس  :4المادة 
ستدعاء كل شخص يخطر مسؤوؿ المؤسسة المجنة التي يتعيف عمييا إتخاذ :5المادة  الفحص مف أجل  كل إجراء وا 

 راه ضروريا.توالقياـ بكل تحقيق  االموضوعي لمممف المسند إليي
في شكل تقارير أو في شكل رأي بسيط أو توصيات توجو لمسؤوؿ المؤسسة الذي يتخذ  ابرأيي المجنةدلي ت

 التدابير التي يراىا مفيدة طبقًا لمتنظيـ المعموؿ بو.
يخطر مسؤوؿ  ،المذكور أعبله 2016جويمية  28المؤرخ في  933النظر عف أحكاـ القرار رقـ بغض  :6المادة 

داب اآلالمؤسسة الييئات التأديبية المختصة في المؤسسة عف كل تصرؼ مف شأنو المساس بقواعد 
 خبلقيات المقيدة في تقرير أو رأي المجنة.األو 

ذات خطورة خاصة أو مشاكل تيـ مجمل األسرة الجامعية أف  يمكف المجنة، إستثناًء، في حالة مسائل :7المادة 
 توصي بإخطار مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية.

في ىذه الحاالت يباشر مسؤوؿ المؤسسة بإجراء اإلخطار بموجب عريضة مفصمة توجو لوزير التعميـ 
خبلقيات المينة صاحب اإلختصاص الحصري مف أجل إخطار مجمس آداب وأالعالي والبحث العممي 

 الجامعية.
وحدة مف وحدات التعميـ والبحث وكيانات عف كل  ،(02ممثميف ) ( إلى01) ممثل تتشكل المجنة مف :8المادة 

 البحث في المؤسسة، حسب أىميتيا.
وأستاذ محاضر قسـ "أ"،  رتبة أستاذ مفمف بيف األساتذة الباحثيف  الممثميف مسؤوؿ المؤسسة يعيف

إستشفائي وأستاذ محاضر  أستاذ إستشفائي جامعيمف رتبة ثيف اإلستشفائييف الجامعييف األساتذة الباحو 
والذيف يتميزوف بالنزاىة وأستاذ البحث قسـ"أ"، مدير البحث  مف رتبة والباحثيف الدائميف قسـ "أ"،  جامعي

 يني. خبلقيات طيمة مسارىـ الماألداب و اآلالفكرية وليس لدييـ سوابق فيما يتعمق بالمساس ب
 .شغاليافي أ مساعدتياكل شخص مف شأنو ب، في إطار مياميا، عيفيمكف المجنة أف تست
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 ( سنوات، قابمة لمتجديد مرة واحدة فقط.03تمتد عيدة أعضاء المجنة عمى ثبلث ) :9المادة 
تجديد حسب األشكاؿ قابمة لم( سنوات، 03ينتخب أعضاء المجنة مف بينيـ رئيسا لعيدة مدتيا ثبلث )

 سيا لمرة واحدة فقط.نف
في حالة إنقطاع عيدة أحد األعضاء يتـ إستبدالو حسب األشكاؿ نفسيا بعضو آخر إلى غاية إنتياء 

 العيدة.
 عمييـ. المعروضة اتدراسة الممف عنديمتـز أعضاء المجنة بواجب التحفع والحياد خبلؿ عيدتيـ،  :10المادة 
 مؤسسة أو بناء عمى إقتراح مف رئيسيا.تجتمع المجنة بمبادرة مف رئيس ال :11المادة 
 ( أعضائيا عمى األقل.3/2ال تصح إجتماعات المجنة إال بحضور ثمثي) :12المادة 

ذا لـ يكتمل النصاب يستدعى األعضاء إلجتماع ثاف في أجل ثمانية )  ( أياـ التي تمي االجتماع 08وا 
 اضريف.األوؿ وتصح مداوالت المجمس حينئذ ميما يكف عدد األعضاء الح

يصادؽ عمى مداوالت المجنة باألغمبية البسيطة ألصوات األعضاء الحاضريف، وفي حالة تعادؿ األصوات 
 يكوف صوت الرئيس مرجحا.

رئيس  مف طرؼ ؤشر عميومو  رقـمتدوف آراء وتوصيات المجنة في محاضر تسجل في دفتر خاص  :13المادة 
 المجنة.

اء المجنة إلى مسؤوؿ المؤسسة في أجل أقصاه خمسة عشر يرسل محضر اإلجتماع الذي يوقع عميو أعض
 ( التي تمي اإلجتماع لممصادقة عميو.15يوما )

 تعد المجنة تقريرا سنويا عف نشاطاتيا و ترسمو لمسؤوؿ المؤسسة مرفقا بتوصياتيا.  :14المادة 
 يرسل مسؤوؿ المؤسسة التقرير لوزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 ىذا القرار. توقيع( إبتداًء مف تاريخ 02تـ تنصيب المجنة المنشأة بموجب ىذا القرار في أجل شيريف )ي :15المادة 
خبلقيات الجامعية المنشأة لدى مؤسسات التعميـ العالي والبحث األداب و اآلتحل كل مجالس ولجاف 

 ىذا القرار.عند تاريخ توقيع  العممي
خبلقيات في المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي بقرار مف األداب و اآل تحدد شروط وكيفيات إنشاء لجنة :16المادة 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 يمتـز مسؤولو المؤسسات بوضع في متناوؿ المجنة الوسائل البشرية والمادية الضرورية لممارسة مياميا. :17المادة 
 مف طرؼ وزير التعميـ العالي والبحث العممي.تحدد كيفيات تطبيق ىذا القرار عند اإلقتضاء  :18المادة 
 28المؤرخ في  933مف القرار رقـ  15إلى  8: تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار، ال سيما المواد 19المادة 

 والمذكور أعبله. 2016جويمية 
ىذا القرار الذي  : يكمف مسؤولو مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي، كل فيما يخصو، بتطبيق20المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 2020ديسمبر  06المؤرخ في  35يعدل القرار رقم  2020ديسمبر  10مـؤرخ فـي  37رقـم  قــرار
 المتضمن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة لدى مديرية الخدمات الجامعية بشار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2006يػو سنة يول 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  -

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

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلاجتماعية
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
المتضمف إنشاء الديواف الوطني  ،2010سنة  يجانف 12ؤرخ في ػالم 15-10ذي رقـ ػالمرسوـ التنفيبمقتضى  -

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  312-03لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ 
2003.            

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .دد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالمح

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ 2016فيفري سنة  17بمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 .يا ومشتمبلتياالجامعية التابعة ل
، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2020ديسمبر  06المؤرخ في  35نظػػػػًػرا  لمقرار الوزاري رقـ  -

 .لدى مديرية الخدمات الجامعية بشار
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2020سنة أكتوبر  28 المؤرخ فيلممحضر  نظػػػػػػرا -

 رية الخدمات الجامعية بشار.مدي
 ُيـقـــــّرر

 

، المشار إليو أعبله وتحرر 2020ديسمبر  06المؤرخ في  35مف القرار رقـ  02تعدؿ أحكاـ المادة  المـادة األولى:
 كاآلتي:

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

 ألعضاء الدائمون: ا
 بدوف تغيير، -03 بدوف تغيير، -02 ر،بدوف تغيي -01
   بف حسيف الجيبللي. -05 العماري حمزة، -04

 

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 مدكور مختار. 03 بدوف تغيير، 02 بدوف تغيير، 01
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ية مديرية الخدمات الجامعية بشار بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسم يكمف السيػد مدير :3المـــــادة 
 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.               

 2020 ديسمبر 10حرر بالجزائر في: 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة يت 2020ديسمبر  13مـؤرخ فـي  38رقـم قــرار 

 لــدى المدرسة الوطنية العميا لمفالحة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -
 .اـ لموظيفة العموميةالمتضمف القانػػوف األساسي الع

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

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
          .اإلجتماعية الخدماتالمتعمق بتسيير 

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

ني المتضمف تحويل المعيد الوط، 2008سنة جويمية  14ؤرخ في مال 219-08ذي رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -
  .لمفبلحة إلى مدرسة خارج الجامعة

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ألعضاء لجنة الخدمات ، المتضمف التشكيمة النيائية 2020 سبتمبر سنة 22 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -
 اإلجتماعية  لدى المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة.

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 

 

 :األعضاء الدائمون 
 جاطوط فضيمة، -03 سيد نصيرة، -02 شبمي عبد الرحماف،  -01
 بورابعة دمحم، -06 العباسي كريـ، -05 باعمي شريف جماؿ، -04
     شقبلؿ فؤاد. -07

 

 

 األعضاء اإلضافيون :
   رزيق سمية. -02 أوداؾ سميماف، -01
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 مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.( سنوات إبتداء 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديػر المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة بتنفيػذ ىػذا القػرار والذي سينشر في النشرة الرسمية  :4 ـادةالم

 لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2020 ديسمبر 13حرر بالجزائر في: 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع

 عاماألمين ال
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتـضمـن تجديــد تـشكـيـمـة لـجنـة الخـدمــات اإلجتـمــاعيـة   2020ديسمبر  13مـؤرخ فـي  39رقـم قــرار 

 لدى مديرية الخدمات الجامعية تبسة 
 

 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  -
 .كيفية تمويػػميالمحتوى الخدمػػات اإلجتماعيػػػة و 

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

، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .ومة، المعدؿ والمتمـيتضمف تعييف أعضاء الحك

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

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

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

اء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات ، المتضمف إنش2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدى 2020سنة أكتوبر 13  المؤرخ في لممحضر نظػػػػػػرا -
 مديرية الخدمات الجامعية تبسة.

 ُيـقـــــّرر
 

 كيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تبسة.: تجدد تشالمـادة األولى
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 
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 األعضاء الدائمون: 
 طرشاف ميمود، -03 حداد عبد الكريـ، -02 ثابت أشرؼ، -01
 يد،عامر ول -06 بخوش دمحم فيصل، -05 ضيف هللا توفيق، -04
     رزايقية عماد. -07

 

  األعضاء اإلضافيون: 
   كورداس عبد المجيد. -02 مساعدية صالح، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية مديرية الخدمات الجامعية تبسة بتنفيذ ىػذا  يكمف السيػد مدير :4المـادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 13حرر بالجزائر في: 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة  2020ديسمبر  15مـؤرخ فـي  40رقـم قــرار 
 المسيمة -لــدى المدرسة العميا لألساتذة بوسعادة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادى الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -
 .تضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العموميةالم

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

، 1982سنة  سبتمبر 11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
         .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المتضمف إنشاء مدرسة عميا ، 2015سنة جويمية  16ؤرخ في مال 187 -15ذي رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -
  .لؤلساتذة ببوسعادة المسيمة

التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات  ، المتضمف2020 نوفمبر سنة 24 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -
 المسيمة.-اإلجتماعية  لدى المدرسة العميا لؤلساتذة بوسعادة 

 

 ُيـقـــــّرر
 

 المسيمة. -تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لؤلساتذة بوسعادة  المـادة األولى:



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   574

 

 

 ألعضاء اآلتية أسماؤىـ :تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف ا :2المـادة 
 األعضاء الدائمون:

 شبيرة حمزة، -03 بف سديد دمحم، -02 عباسي أحمد،  -01
   توامة عاشور، -05 بقراجي عمر، -04

 األعضاء اإلضافيون:
   خياط العالية. -02 فموقمة عزالديف، -01

 ريخ اإلمضاء عمى القرار.( سنوات إبتداء مف تا03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المــادة 
بتنفيػذ ىػذا القػرار والذي سينشر في النشرة  -المسيمة-يكمف السيػد مديػر المدرسة العميا لؤلساتذة بوسعادة  :4 المــادة

 الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 15حرر بالجزائر في: 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع
 مين العاماأل

 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  993رقم قــرار 

 تممسان -بالمركز الجامعي لمغنية لمعيد العموم والتكنولوجيا
 

 حث العمميإن وزير التعميم العالي والب

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

 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهالذي يحدد مياـ المرك

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

 2016أبريل سنة  11 الموافق 1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية بوالية تممساف

 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا بالمركز الجامعي لمغنية -
 .2020أكتوبر  18تممساف المؤّرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 تممساف. -المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا بالمركز الجامعي لمغنية
 -اء المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي لمغنيةتحدد القائمة االسمية ألعض :2المادة 

 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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تممساف، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لمغنية :3المادة 
 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسم

 2020 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2020ديسمبر  16المؤرخ في  993رقم ر ممحق بالقرا
 تممسان-بالمركز الجامعي لمغنية لمعيد العموم والتكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد ىواري أحمد 1
 المعيد مدير زناسني حسيف 2
 في التدرجمكّمف بالدراسات المدير عد المسا بممختار عز الديف 3
 رئيسة قسـ الري  بمعربي حميمة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بكري يمينة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عيف السبع نبيمة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" شعشوع منيرة 7
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" ستوتي نضيرة 8
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" صاري عواطف 9
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بف منصور خديجة 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كازي ثاني ىشاـ عبد السبلـ 11
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" غريسي راضية 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قوار عماد الديف 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زقنوني أيمف 14
 مسؤولة مكتبة المعيد نياري مريـ  15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2020ديسمبر  16 مؤرخ في 994 رقم قــرار

 تممسان-بالمركز الجامعي لمغنية لمعيد الحقوق والعموم السياسية
 

 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
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .هالذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسير 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016أبريل سنة  11الموافق  1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعي بمغنية بوالية تممساف والمتضمف إنشاء مركز
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي  -
 .2020أكتوبر  20تممساف المؤّرخ في  -لمغنية

 ُيـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11لمؤرخ في ا 299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعبله،2005غشت سنة  16الموافق 

 تممساف. -المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي لمغنية
 -والعموـ السياسية بالمركز الجامعي لمغنيةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الحقوؽ : 2المادة 

 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تممساف، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لمغنية :3المادة 

 لعممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا
 2020 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2020مبر ديس 16المؤرخ في  994ممحق بالقرار رقم 

 تممسان-بالمركز الجامعي لمغنية لمعيد الحقوق والعموم السياسية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد الحاج عمي بدر الديف 1
 مدير المعيد بوزيدي إلياس 2
ما بعد التدرج والبحث العمميمساعد المدير مكّمف ب بوزيدي خالد 3  
 مساعد المدير مكّمف بالدراسات في التدرج طالب دمحم كريـ 4
 رئيسة قسـ الحقوؽ  المر سياـ 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ميساوي حناف 6
"أأستاذ محاضر قسـ " قارة سميماف خميد 7  
"، بأستاذ محاضر قسـ " بف حمو فتح الديف 8  
اضر قسـ "أ"،أستاذ مح ىاممي دمحم 9  
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف عزوز فتيحة 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب"،  واسطي عبد النور 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ"،  جزوؿ صالح 12
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ديب فاطنة 13
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قارة تركي إلياـ 14
 مسؤوؿ مكتبة المعيد لكحل حسيف 15
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 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2020ديسمبر  16 مؤرخ في 995 رقم قــرار
 تممسان-لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لمغنية

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016أبريل سنة  11الموافق  1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .بمغنية بوالية تممسافوالمتضمف إنشاء مركز جامعي 
 -بالمركز الجامعي لمغنيةلمعيد اآلداب والمغات وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -

 .2020 أكتوبر 18تممساف المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 1426عاـ رجب  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 
 تممساف. -المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لمغنية

تممساف،  -مغنيةل تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تممساف، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لمغنية :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميـاء ألعضيحدد القائمة االسمية  2020ديسمبر  16المؤرخ في  995رقم ممحق بالقرار 

 تممسان -لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لمغنية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد بف مالؾ سيدي دمحم  1
 مدير المعيد بف عدي نورية 2
 مساعدة المدير المكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي بمحاجي فتيحة 3
مجيدعامو عبد ال 4  مساعد المدير المكّمف بالّدراسات في التدّرج 
 أستاذ  مناد إبراىيـ 5
 أستاذ  بغداد عبد الرحمف 6
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 أستاذ دواح أحمد 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعشريس عباس 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوشيبة عبد القادر 9
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" جوادي فاطمة 10
ضرة قسـ "ب"أستاذة محا رباحي حناف 11  
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بميبري حناف 12
 مسؤولة مكتبة المعيد بف عمراف فاطمة الزىراء 13
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  996رقم  قــرار
 تممسان-القتصادية والتجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي لمغنيةلمعيد العموم ا

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعم
 2016أبريل سنة  11الموافق  1437رجب عاـ  3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية بوالية تممساف
تسيير وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ ال -

 .2020أكتوبر  18تممساف المؤّرخ في  -بالمركز الجامعي لمغنية
 

 ُيـقـــــّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ة ألعضاء ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمي2005غشت سنة  16الموافق 

 تممساف. -المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي لمغنية
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمركز  :2المادة 

 ذا القرار.تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بي -الجامعي لمغنية
تممساف، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لمغنية :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 

 يوزير التعميم العالي والبحث العمم
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2020ديسمبر  16المؤرخ في  996ممحق بالقرار رقم 
 تممسان-االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي لمغنيةلمعيد العموم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد داودي دمحم 1
 مدير المعيد تربش دمحم 2
 مساعد المدير المكّمف بالدراسات في التدرج مكيديش دمحم 3
ت فيما بعد التدرج والبحث العمميمساعد المدير المكّمف بالدراسا بمحسف دمحم 4  
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية وافي ميمود 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ"،  شيبي عبد الرحيـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قادري رياض 7
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" أوبختي نصيرة 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عزة دمحم 9
"أ" أستاذ محاضر قسـ ساىد عبد القادر 10  
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شكوري سيدي دمحم 11
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" طالب سمية 12
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" فوقي خديجة 13
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" لعسري وفاء خيرة 14
 مسؤوؿ مكتبة المعيد زوىيري رشيد 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2البميدة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  997رقم  قــرار

 

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

 معدؿ والمتمـ.،التعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 .منو 12والمتمـ،  السيما المادة  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ، 2003
ابريل سنة  15الموافق  1434ادى الثانية عاـ جم 4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ومن 2، السيما المادة 2 والمتضمف إنشاء جامعة البميدة، 2013
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 
 

 ـــــّررُيـق
 

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

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

 2020 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة
 ن:واألعضاء المعين  -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،لبحث العمميوا ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس  عيبلـ الحاج -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوعدالوي سالـ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو خضروف عمار -
 ،بالتربية الوطنية المكمف ممثمة الوزير عضو ةمأيت براىيـ غني -
 ،والتشغيل والضماف االجتماعي الوزير المكمف بالعمل ةممثم عضو عمروش نادية  -
  ،واإلصبلح اإلداري  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو سيدي معمر يوسف -
  ،ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية عضو محند أمقراف جمعة -
 ،بالعدؿ ممثمة الوزير المكمف عضو بوزياف نورة -
 والفنوف، بالثقافةالمكمف  ةممثل الوزير  عضو مسحوب حاج -
 ،بالتجارة الوزير المكمفممثل  عضو عباد جماؿ -
 .الوالي ممثل عضو جبللي نجيب -
 :ن واألعضاء المنتخب  -2

 الييئة الصفة والمقب اإلسم
 اآلداب والمغات،عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  لكمية  ممثل منتخب عضو  طيبي دمحم -
 اإلنسانية واالجتماعية،العمـو عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية  ةمنتخب ةممثم عضو حفع هللا رفيقة -
 الحقوؽ والعمـو السياسية،عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية  ةمنتخب ةممثم عضو بودية راضية -
 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية  ةمنتخب ةممثم عضو عبيدة سميمة -
 ،ف سمؾ األساتذة المساعديفممثل منتخب ع عضو ذىبي عبد الكريـ -
 ،منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ممثل  عضو صراع توفيق -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو عروة رابح -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بف يوسف عمر -
 ،ب عف الطمبةممثل منتخ عضو أوبمعيد خالد -
 .عف  الطمبة ةممثل منتخب عضو  كحيل دمحم الصالح -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  998رقم  قــرار
 بومـرداس-بجامعة أمحمـد بوقـرة لكميـة المحـروقات والكــيمياء

 

 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
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 1998 يونيو سنة 2افق المو  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،

 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  77-13لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية المحروقات والكيمياء بجامعة أمػحمد بوقرة -
 .2020مية جوي 09بومرداس المؤّرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 -ي لكمية المحروقات والكيمياء بجامعة أمػحمد بوقرةتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمم
 .بومرداس

 -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المحروقات والكيمياء بجامعة أمػحمد بوقرة دتحد :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

بومرداس، كل فيما يخصو، -ر جامعة أمػحمد بوقرةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمـس العممـي 2020ديسمبر  16المؤرخ في  998رقم  رارــق بالقـــممح

 بومـرداس -لكميـة المحـروقات والكــيمياء بجامعة أمحمـد بوقـرة
باالسم والمقـ الرقم  الصفـة 
رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الزالزؿ  جدي مبروؾ 1

 والظواىر العشوائية
 عميد الكمية حمادة بوجمعة 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية يسبع سعدية  3
ميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب الع كيفوش ارزقي 4  
 رئيس قسـ حقوؿ المعادف والبتروؿ قراش مراد 5
 رئيس قسـ نقل وعتاد المحروقات بوزيد رشيد 6
 رئيس قسـ ىندسة الزالزؿ والظواىر العشوائية الحاج سعيد 7
 رئيس قسـ الطرائق الكيميائية والصيدالنية سعود عبد السبلـ 8
لى حسيفمقمو  9  رئيس قسـ أتممت وكيربة الطرائق 
 رئيس المجنة العممية لقسـ حقوؿ المعادف والبتروؿ بميادي أحمد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ نقل وعتاد المحروقات دمحمي كماؿ 11
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 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الزالزؿ والظواىر العشوائية عبلؽ كريـ 12
نة العممية لقسـ الطرائق الكيميائية والصيدالنيةرئيس المج بوسنة عمي 13  
 رئيس المجنة العممية لقسـ أتممت وكيربة الطرائق حبي ايدير 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ نقل وعتاد المحروقات لعور سياـ 15
ظواىر العشوائيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الزالزؿ وال عميواف ليمى 16  
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الطرائق الكيميائية والصيدالنية بوسنة عمي 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ أتممت وكيربة الطرائق بف جغابة عمار 18
بتروؿممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ حقوؿ المعادف وال بف عياد سمية 19  
 مدير مخبر البحث قدور عمار 20
 مديرة مخبر البحث ناجي بشرى  21
 مدير مخبر البحث خبلصي عبد المجيد 22
 مدير مخبر البحث فراحتية جبلؿ 23
 مدير مخبر البحث بف طاىر نور الديف 24
 مديرة مخبر البحث مبلؾ عبد الرحمف 25
 مدير مخبر البحث سعداوي موسى 26
صيرةحامداف ن 27  مسؤوؿ المكتبة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  999رقم  قــرار
 بــــومرداس-قرةالمحروقـات والكيميــاء بجــــامعة أمحمــد بـــــو  بكميـــة حقــول المعـادن والبتــرول

 

 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
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 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  77-13لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحروقات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ حقوؿ المعادف والبتروؿ بكمية -

 .2020أكتوبر  14بومرداس المؤّرخ في -حمد بوقرةوالكيمياء بجامعة أمػ
 ُيـقـــــّرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
المحروقات والكيمياء  ة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ حقوؿ المعادف والبتروؿ بكميةالقائم

 بومرداس.-بجامعة أمػحمد بوقرة
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المحروقات والكيمياء  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ حقوؿ المعادف والبتروؿ بكمية :2المادة 
 جدوؿ الممحق بيذا القرار.بومرداس، وفقا لم-بجامعة أمػحمد بوقرة

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

 2020 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميم العالي 

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم 2020ديسمبر  16المؤرخ في  999 رقـمممحــق بالقـرار 
 بــــومرداس-المحروقـات والكيميــاء بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة لقســم حقــول المعـادن والبتــرول

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بميادي أحمد 1
 رئيس القسـ قراش مراد 2
 أستاذ  شاوشي رابح 3
 أستاذ  بف يونس خالد 4
الدلومي خ 5  أستاذ محاضر قسـ "أ" 
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عزريل نجاة 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم نــقل ، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1000رقم  قــرار

 بــــومرداس-قـات والكيميــاء بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرةالمحرو  بكميـــة وعتــــاد المــحروقـات
 

 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
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحروقات والكيمياء  وقات بكميةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ نقل وعتاد المحر  -

 .2020أكتوبر  14بومرداس المؤّرخ في -بجامعة أمػحمد بوقرة
 ُيـقـــــّرر

 

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

المحروقات والكيمياء بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ نقل وعتاد المحروقات بكمية
 بومرداس.-أمػحمد بوقرة
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 المحروقات والكيمياء تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ نقل وعتاد المحروقات بكمية :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة أمػحمد بوقرة

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

 2020 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحد 2020ديسمبر  16المؤرخ في  1000 رقـمممحــق بالقـرار 
 بــــومرداس-المحروقـات والكيميــاء بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة لقســم نــقل وعتــــاد المــحروقـات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحمي كماؿ 1
 رئيس القسـ بوزيد رشيد 2
ستاذ أ قاصب دمحم 3  
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حميمي جماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بالطيب مراد 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" ياحي فاطمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حرحوت رياض 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقســم يحدد الق، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1001رقم  قــرار

 بــــومرداس-المحروقـات والكيميــاء بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة أتممـــت وكيــربة الطـــرائق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو سنة  23موافق ال 1441المؤرخ في أّوؿ ّذي القعدة عاـ  163-20مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ب -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 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 صبلحيات وزير التعميـ العالي وال
المحروقات  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ أتممػػػت وكيػػربة الطػػػرائق بكمية -

 .2020أكتوبر  14بومرداس المؤّرخ في -والكيمياء بجامعة أمػحمد بوقرة
 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ مف المرسوـ التنفيذي  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
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المحروقات والكيمياء  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ أتممػػػت وكيػػربة الطػػػرائق بكمية
 س.بومردا-بجامعة أمػحمد بوقرة

المحروقات والكيمياء  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ أتممػػػت وكيػػربة الطػػػرائق بكمية :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة أمػحمد بوقرة

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

 2020 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020ديسمبر  16المؤرخ في  1001 رقـمممحــق بالقـرار 
 ــومرداسبــ-المحروقـات والكيميــاء بجــــامعة أمحمــد بـــــوقرة بكميـــة لقســم أتممـــت وكيــربة الطـــرائق

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حابي إيدير 1
 رئيس القسـ مقمولي حسيف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف جغابة عمر 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حمداش دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بداؾ كريـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" تاجر سيد أحمد 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" كحوؿ فضيمة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسـمية ألعضـاء المجمـس العممـي، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1002رقم  قــرار

 سـعيدة-لـكمية اآلداب والّمغــات والفنــون بجـامعة مـوالي الطـاىر
 

 الي والبحث العممي،إن وزير التعميم الع
 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  -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2017جواف  15المؤّرخ في  618وبموجب القرار رقـ  -

 .اآلداب والمغات والفنوف بجامعة سعيدة، المعّدؿ
عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة موالي وبناًء  -

 .2020سبتمبر  14سعيدة المؤّرخ في -الطاىر
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 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03ـ التنفيذي رقـ مف المرسو  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23لموافق ا 1424عاـ 

 سعيدة.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة موالي الطاىر
 -ف بجامعة موالي الطاىراآلداب والمغات والفنو  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية دتحد :2المادة 

 سعيدة، وفقا 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 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمة االسـمية ألعضـاء المجمـس العممي  الذي يحدد 2020ديسمبر  16المؤرخ في  1002رقم  رارــق بالقـــممح

 سـعيدة-لكمية اآلداب المغات والفنون بجامعة موالي الطـاىر
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ّذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة األدب العربي عبو عبد القادر 1
الكمية عميد مسكيف دمحم ياسيف  2  
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية وردي براىيـ 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بودية أدمحم 4
 رئيس قسـ المغة األدب العربي عبيد نصر الديف 5
 رئيس قسـ األدب والمغة الفرنسية سماعيل زوبير 6
روج نعيمةق 7  رئيس قسـ األدب والمغة اإلنجميزية 
 رئيس قسـ الفنوف  برجي عبد الفتاح 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة األدب العربي ىاشمي طاىر 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ األدب والمغة الفرنسية لعروسي عمي 10
إلنجميزية رئيس المجنة العممية لقسـ األدب والمغة ا رحماني مخطارية 11  
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفنوف  موالي أحمد 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة األدب العربي واضح أحمد 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ األدب والمغة اإلنجميزية بف عدلة جماؿ 14
ستاذية عف قسـ األدب والمغة اإلنجميزية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األ برزوؽ ىناء 15  
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ األدب والمغة الفرنسية بوحجر سعاد 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ األدب والمغة الفرنسية بوكري سييمة 17
الفنوف ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  عزوز ىني حيزية 18  
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفنوف  مذكور برزوؽ  19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مخموؼ ليميا 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ميداوي عمارية 21
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 مديرة مخبر بحث حاكـ عمارية 22
 مدير مخبر بحث مباركي بوعبلـ 23
 مدير مخبر بحث طيبي أحمد 24
 مسؤولة المكتبة ناصري عايدة 25

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1003رقم  قــرار

 يدةسع -بجامعة موالي الطاىر العموم االجتماعية واإلنسانية لقسـم العمـوم اإلنسـانية بكمية
 

 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  -

 .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  77-13يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017سبتمبر  23المؤّرخ في  908وبموجب القرار رقـ  -

 سعيدة.-ـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة موالي الطاىرالعمو  العمـو اإلنسانية بكمية
العموـ االجتماعية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية -

 .2020نوفمبر  19سعيدة المؤّرخ في -واإلنسانية بجامعة موالي الطاىر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

انية العموـ االجتماعية واإلنس القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية
 سعيدة.-بجامعة موالي الطاىر

العموـ االجتماعية واإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة موالي الطاىر

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

 2020 ديسمبر 16 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 2020ديسمبر  16المؤرخ في  1003رقـم ممحــق بالقـرار 
 سعيدة-ربجامعة موالي الطاى العموم االجتماعية واإلنسانية لقسـم العمـوم اإلنسـانية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شباب عبد الكريـ 1
 رئيس القسـ داعي دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" موساوي مجدوب 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ادريس بف مصطفى 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دلباز دمحم 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شعشوعة عمي 6
برينةحمادي ص 7  أستاذة مساعدة قسـ "ب" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1004رقم  قــرار

 يدةسع-بجامعة موالي الطاىر العموم االجتماعية واإلنسانية بكمية لقسـم العمـوم االجتماعية
 

 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  -

 .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  77-13يذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017سبتمبر  23المؤّرخ في  907وبموجب القرار رقـ  -

 .سعيدة-ـو االجتماعية واإلنسانية بجامعة موالي الطاىرالعم العمـو االجتماعية بكمية
العموـ االجتماعية  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية -

 .2020نوفمبر  19سعيدة المؤّرخ في  -واإلنسانية بجامعة موالي الطاىر
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

إلنسانية العموـ االجتماعية وا القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية
 سعيدة.-بجامعة موالي الطاىر
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العموـ االجتماعية واإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة موالي الطاىر

سعيدة، كل فيما يخصو، -ييف ومدير جامعة موالي الطاىريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العال :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2020 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020ديسمبر  16المؤرخ في  1004رقـم ممحــق بالقـرار 
 سعيدة-طاىربجامعة موالي ال العموم االجتماعية واإلنسانية بكمية لقسـم العمـوم االجتماعية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شريفي عمي 1
 رئيس القسـ عالية بشيرة 2
 أستاذ  موسى عبد هللا 3
 أستاذ  حفياف دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ورغي سيد أحمد 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمحاجي دمحم 6
أ"أستاذة مساعدة قسـ " زرايقية حميمة 7  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2020نوفمبر  15المؤرخ في  838، يعّدل القرار رقم 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1005رقم قــرار 

 األغواط-لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجي
 

 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
سبتمبر سنة  18الموافق  1422ـ جمادى الثانية عا 30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، 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
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 المحّدد لمقائمة السمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 2020نوفمبر  15المؤرخ في  838وبموجب القرار رقـ  -

 .األغواط -واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجياليندسة المدنية 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة  -

 .2020أكتوبر  18األغواط المؤّرخ في  -عمار ثميجي
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 ُيـقـــــّرر
 

ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية واليندسة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القا المادة األولى:
 األغواط. -المعمارية بجامعة عمار ثميجي

اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 األغواط، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -ثميجي

األغواط، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي: 3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 قي بن زيانأ.د عبد البا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020نوفمبر  15المؤرخ في  838الذي يعّدل القرار رقم  2020ديسمبر  16المؤرخ في  1005رقم  رارــق بالقـــممح

 األغواط-السمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية واليندسة المعمارية بجامعة عمار ثميجيالمحّدد لمقائمة ا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية جحيش عبد القادر 1
 عميد الكمية قفصي مصطفى 2
ودة دمحم كماؿقد 3  نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية 
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوزياني الطيب 4
 رئيس قسـ اليندسة المدنية سكـو دمحم 5
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية شتيح عز الديف 6
س المجنة العممية لقسـ اليندسة المعماريةرئي بمحاج بمقاسـ 7  
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية مراح أحمد 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية حمبلت عبد القادر 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية ساسي دمحم 10
يسىبوسدرة ع 11  ممّثل عف األساتذة المساعديف 
 مدير مخبر بحث زايدي عمي 12
 مدير مخبر بحث شتيح دمحم 13
 مدير مخبر بحث قواؿ إدريس 14
 مسؤوؿ المكتبة دحموني حمزة 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحّدد  2019ماي  26مؤرخ في ال 776قــرار رقـم ليعدل ا ،2020 ديسمبر 16مؤرخ في  1006قــرار رقم 
 مستغانــم-لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميــة العموم والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد بن باديس 

 

 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
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419عاـ  ربيع األوؿ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ.
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03 وبمقتضى 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  -
 تعميـ العالي والبحث العممي.يحّدد صبلحيات وزير الالذي 

ة ػلكّمياإلسمية ألعضاء المجمس العممي  المحّدد لمقائمة 2019ماي  26مؤرخ في ال 776وبموجب القرار رقـ  -
 مستغانـ.-العموـ والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد ابف باديس

نولوجيا بجامعة عبد الحميد ابف العموـ والتكة ػلكّميوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -
 .2018 سبتمبر 18مستغانـ المؤّرخ في -باديس

 ُيـقـــــّرر
 

العمـو والتكنولوجيا ة ػلكّميييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  المادة األولى:
 مستغانـ.-بجامعة عبد الحميد ابف باديس

 -العموـ والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد ابف باديسة ػلكّميمية ألعضاء المجمس العممي تحّدد القائمة االس :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. مستغانـ،

مستغانـ، كّل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس :3المادة 
 ذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار ال يخصو، بتطبيق

 2020 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019ماي  26مؤرخ في ال 776، الذي يعدل القــرار رقـم 2020ديسمبر  16المؤرخ في  1006رقم رار ــق بالقــممح
 مستغانــم-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميــة العموم والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد بن باديس 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق رئيس المجمس العممي لمكّمية، غزار موفق رضواف 1
 عميد الكّمية جناد دمحم 2
 بما بعد التدرجمكّمف النائب العميد  ساردو ميمود 3
 بالبيداغوجيا مكّمف النائب العميد  فداؽ  أحمد 4
 ندسة الميكانيكيةرئيس قسـ الي ولد سعيد بمقاسـ 5
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق بوكبشة نور الديف 6
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية العربي بقبلوز حاج 7
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية والمدنية بوحموفة أحمد 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية والمدنية بف داني كريـ 9
 ة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكيةرئيس الّمجن قشيشي حسيف 10
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق دريوش عواطف 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكوش بف عيسى 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية مراح مصطفى 13
 ذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائيةممّثل األسات مسكيف سعيد 14
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية والمدنية ببلص نادية 15
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية والمدنية  بف عناف عبد القادر 16
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكيةممّثل  خياط سيدي دمحم األميف 17
 عف قسـ اليندسة الميكانيكية األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل رطيل نور الديف 18
 عف قسـ ىندسة الطرائق األساتذة ذوي مصّف األستاذية ممّثل بموؿ دمحم 19
 ممثل األساتذة المساعديف بوحموفة أحمد 20
 ممثل األساتذة المساعديف ف عمو عبد القادرسمطاف ب 21
 مديرة مخبر بحث ميمي مميكة 22
 مديرة مخبر بحث عبد المالؾ فتيحة 23
 مدير مخبر بحث بوقرط عبد القادر 24
 مدير مخبر بحث شوايح عبد القادر 25
 مدير مخبر بحث بودريـ سيدي دمحم  26
 مدير مخبر بحث مبروكي عبد القادر 27
 مدير مخبر بحث توامي عبد الياديبف  28
 مدير مخبر بحث حوات سمير 29
 الكمية مسؤوؿ مكتبة بوخريصة منصور 30
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1007رقم  قــرار
 بكّميـة العموم والتكنولوجيا  بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ميكانيكيةال يندسةاللقسـم 

 

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

 .ّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمت
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ميكانيكية بكّميػة العموـ والتكنولوجيا اليندسة اللعممية لقسـ وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة ا -

 .2020أكتوبر  19بجامعة مستغانـ المؤّرخ في 
 

 ُيـقـــــّرر
 

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

ميكانيكية بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة عبد اليندسة الالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 الحميد ابف باديس مستغانـ.
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ة بكّميػة العموـ والتكنولوجيا بجامعة ميكانيكياليندسة التحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 
 عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2020 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2020ديسمبر  16المؤرخ في  1007ار رقم ممحــق بالقــر 
 بكّميـة العموم والتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ميكانيكيةاليندسة اللقسـم 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ قشيشي حسيف 1
 رئيس القسـ د بمقاسـولد سعي 2
 أستاذ حوات سمير 3
 أستاذ  زناسني رمضاف 4
 أستاذ  رطيل نور الديف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف دوخة دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مجاىدة بف ديدة 7
 "أأستاذ مساعد قسـ " بف عيسى دمحم 8
 "أأستاذ مساعد قسـ " شنيف حميمة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2020ديسمبر  16المؤرخ في  1008رقم  قــرار

 مستغانم-لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة عبد الحميد ابن باديس 
 

 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
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -

 .جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي 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 العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد الحميد ابف  -

 .2020نوفمبر  05مستغانـ المؤّرخ في -باديس 
 

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد الحميد ابف 
 غانـ.مست-باديس 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد الحميد ابف  :2المادة 
 مستغانـ ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-باديس

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

 2020ديسمبر  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي  2020ديسمبر  16المؤرخ في  1008ممحـــق بالقــرار رقم 
 مستغانم-لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة عبد الحميد ابن باديس

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
  عمـو البحر وتربية األسماؾرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  عبد هللابشير بويجرة بف  1
 عميد الكمية مزالي صواليمي دينا لينا 2
 مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة النائب العميد  شريقاف عبد الحميد 3
 ا بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةمكّمف بمالنائب العميد  غفور دمحم 4
 رئيس قسـ البيولوجيا  قادـ حبيب 5
 الفبلحيةـ رئيسة قس رقيق يسعد العربي 6
 عمـو األغذيةرئيس قسـ  زبوري يونس 7
 عمـو البحر وتربية األسماؾرئيس قسـ  بمبشير نور الديف 8
 لفبلحيةرئيسة المجنة العممية لقسـ ا غبلـ هللا أميف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا شيباني عبد الوىاب 10
 عمـو البحر وتربية األسماؾ رئيسة المجنة العممية لقسـ نمشي فضيمة 11
 عمـو األغذيةرئيسة المجنة العممية لقسـ  زيار حسينة 12
 ياممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوج سعيدي حوات نواؿ 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا شادلي رابح 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفبلحية دحمـو اليواري  15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفبلحية بوعبلـ مميكة 16
 عمـو البحر وتربية األسماؾ عف قسـممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية  بف عمار نرجس 17
 عمـو األغذية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ قداري سمية 18
 عمـو األغذية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بف بوزياف بوعسرية 19
 مدير مخبر بحث حمراني عبد القادر 20
 مدير مخبر بحث مخالدي عبد القادر 21
 مدير مخبر بحث ت سعادة جماؿأي 22
 مدير مخبر بحث بوزوينة دمحم 23
 مدير مخبر بحث حمبوش الميمود 24
 مدير مخبر بحث لعريض دمحم 25
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 مدير مخبر بحث رياني عمي 26
 مدير مخبر بحث جبمي نور الديف 27
 مدير مخبر بحث مزالي كريـ 28
 ممثل األساتذة المساعديف دبة دمحم البشير 29
 ممثل األساتذة المساعديف بكنيش نيمة 30
 مسؤولة المكتبة شميمي خيرة 31

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1009رقم  قــرار

 تموشنت عين-يببوشعبمحاج بالمركز الجامعي  لمعيد التكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020 ةيونيو سن 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ التنفيذي 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
 2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  205-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مركز جامعي بعيف تموشنت، المعّدؿ.والمتضمف إنشاء 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
 -بمحاج بوشعيبوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد التكنولوجيا بالمركز الجامعي  -

 .2020سبتمبر 06المؤّرخ في  عيف تموشنت
 ــــّررُيـقـ

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 .عيف تموشنت-بمحاج بوشعيبالمجمس العممي لمعيد التكنولوجيا بالمركز الجامعي 
 -بمحاج بوشعيبتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا بالمركز الجامعي  :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عيف 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 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2020ديسمبر  16مؤرخ في ال 1009ممحق بالقرار رقم 
 تموشنت عين-بوشعيببمحاج بالمركز الجامعي  لمعيد التكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عممي لممعيدرئيس المجمس ال نياري إدريس 1
 مديرة المعيد بف سعاد بوراسية 2
 مساعد المدير المكّمف بالّدراسات بالتدّرج بمعيد التكنولوجيا بف عزة بغدادي 3
 مساعد المدير المكّمف بالّدراسات ما بعد التدّرج والبحث العممي كامش زيف العابديف 4
 رئيس قسـ اليندسة المدنية معروؼ حفيظة 5
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية زبوىبلؿ قندو  6
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية بموسات شمس الديف 7
 رئيس قسـ ىندسة الماء والمحيط نياري عبد الرحماف 8
 مدير مخبر اليياكل الذكية عيسى ماموف سيدي دمحم 9
 أستاذ  بونيف عبد الحميد 10
 أستاذة  سايح شكرية 11
 أستاذ  عمارة خالد 12
 أستاذ  داد وحيد و  13
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فميتي دمحم 14
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف زيف حميدو 15
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قمو بوعبد هللا 16
 أستاذ محاضر قسـ "ب " مرادي عبد الحفيع 17
 أستاذ مساعد قسـ "أ" درباؿ رشيد 18
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" دمحم بمحاج أحبلـ ىوارية 19
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الحاج ميموف أرزقي 20

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2018أكتوبر  01المؤرخ في  878يعّدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  1010رقم  قــرار

 أم البواقي-امعة العربي بن مييديلمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا بجا
 

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

 .ـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ المتمّ 
 سنة غشت 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24يالمؤرخ ف 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتّمـ ؿالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدّ  2003
 2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 متّمـ.وال ؿوالمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي، المعدّ 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018أكتوبر  01المؤّرخ في  878وبموجب القرار رقـ  -
 .أـ البواقي، المعّدؿ-التكنولوجيا بجامعة العربي بف مييديلمعيد 

أـ -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد التكنولوجيا بجامعة العربي بف مييدي -
 .2020جانفي  23البواقي المؤرخ في 

 ُيـقـــــّرر
 

ة ألعضاء المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا بجامعة ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمي ؼييد المادة األولى:
 أـ البواقي.-العربي بف مييدي

أـ البواقي، -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا بجامعة العربي بف مييدي دتحدّ  :2المادة 
 .وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار

أـ البواقي، كل فيما -العربي بف مييدي ةويف العالييف ومدير جامعالمدير العاـ لمتعميـ والتك فيكمّ  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2018أكتوبر  01المؤرخ في  878يعّدل القرار رقم  2020ديسمبر  16المؤرخ في  1010ممحـــق بالقــرار رقم 
 أم البواقي-وجيا بجامعة العربي بن مييديلمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التكنولا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
لممعيد، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ تسيير رئيس المجمس العممي  مسيف خالد 1

 المؤسسات واإلدارات
 مدير المعيد زعباط مراد 2
  والعبلقات الخارجية مميوالبحث الع بما بعد التدّرج كّمفممدير مساعد  بولطيف عياش 3
 بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  كّمفممدير مساعد  لعور صالح 4
 القياسات الفيزيائيةقسـ  ةرئيس مرزوقي أمينة 5
 تسيير المؤسسات واإلدارات رئيس قسـ عياش زبير 6
 زيائيةالقياسات الفي عف قسـممّثمة األساتذة ذوي مّصف األستاذية  بوعائشة فايزة 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حيوؿ دمحم العربي 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف معراض إلياـ 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2020ديسمبر  17مؤرخ في  1011رقم  قــرار
 العميا لمصحافة وعموم اإلعالم المدرسة الوطنية 

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ فوالمتضم
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  252-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعبلـ
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 

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

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعبلـ.
بقا لمجدوؿ تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعبلـ ط :2المادة 

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

 2020 ديسمبر 17 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم
 :المعينون األعضاء  -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا مزراؽ مختار -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو يدصراوي عبدالحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو كادي كريـ -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو ريغي الشريف -
 ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو وىراني دليمة -
 زير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،ممثمة الو  عضو مقبلتي أماؿ -
 ،ةممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجي عضو حمروش سفياف  -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو بمعياضي سعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة، عضو جبيمي دمحم -
 يد والمواصبلت السمكية والبلسمكية،ممثل الوزيرة المكمفة بالبر  عضو قمماف مميؾ -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف، عضو شداد بزيع -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو بميل بوعبلـ -
 ممثمة الوزير المكمف باالتصاؿ. عضو بوقزولة كريمة -

 

 األعضاء المنتخبون: -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة، عضو بوقطاية نسيـ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة، عضو بوسيف ليندة -
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 ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ"، عضو بكار فايزة -
 ممثل منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ"، عضو بف عربية رياض -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"، عضو شويكرات بوخالفة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف قسـ "ب"، عضو سمي حنافبف ق -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو سواط سميرة -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بف دوحة عائشة  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة، عضو بف تركية وفاء -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو ديممي أسامة -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2020ديسمبر  02المؤّرخ في  962يتّمم القرار رقم ، 2020ديسمبر  17مؤرخ في  1012رقـم  قــرار
 وراهـادة الّدكتـشيل ـن لنيـي لضمان الّتكويـم العالـات الّتعميـل مؤّسسـتضّمن تأىيوالم

  2021-2020ة ـامعيجة الـلّسنبعنـوان ا ةـب المفتوحـالمناص ويحـّدد عـدد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو  23الموافق  1441المػؤّرخ فػي أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المػرسػوـ الػرئاسػي رقـ  -

 .معّدؿ والمتّمـوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، ال
غشت سنة  23 الموافػق 1424جمادى الّثانية عاـ  24المؤّرخ فػي  279-03وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 .تنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـواّلذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003
 2005غشت سنػة  16 الموافػق 1426رجب عاـ  11المؤّرخ فػي  299-05وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 .والقػواعد الخاصة بتنظيمو وسيره واّلذي يحّدد مياـ المركز الجامعي
 2008أوت سنة  19 الموافػق 1429شعباف عاـ  17المؤّرخ فػي  265-08وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 .يادة الّدكتوراهيادة الماستر وشوالمتضّمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وش
 2013يناير سنة  30 الموافػق 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 .ي والبحث العمميواّلذي يحّدد صبلحيات وزير الّتعميـ العال
 2016سنة يونيو  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ فػي  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياواّلذي يحّدد القانوف 
ور ػالّتكويف في الطّ االلتحػاؽ بواّلذي يحّدد كيفيات  2020سنة  ديسمبر 2المؤّرخ فػي  961وبموجب القرار رقـ  -

 ومناقشتيا. الّدكتوراهوتنظيمو وشػروط إعػداد أطروحة  ثػالّثال
ي لضماف ػـ العالػات الّتعميػل مؤّسسػتضّمف تأىيوالم ،2020سنة  ديسمبر 2فػي المؤّرخ  962وبموجب القرار رقـ  -

 .2021-2020ة ػامعيجة الػلّسنبعنػواف ا ةػب المفتوحػالمناص ويحػّدد عػدد وراهػادة الّدكتػل شيػف لنيػالّتكوي
 

 ُيـقـــــّرر
 والمذكور أعبله كما يمي:  2020سنة  ديسمبر 2في المؤّرخ  962 القرار رقـتتمـ المادة األولى مف  المادة األولى:
يحػّدد الذي  2020ديسمبر سنة  2المؤرخ في  961مف القرار  5تطبيقا ألحكاـ المادة  :1المادة »

 .كيفيػات االلتحػاؽ بالّتكويػف في الّطػور الّثالػث وتنظيمػػو وشػروط إعػداد أطروحة الّدكتػوراه ومناقشتيػػا
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 .................................................. بدوف تغيير..............: الجامعــات
 بتندوؼ.المركز الجامعي  :ةــز الجامعيـــــــالمراك

 .........................)والباقي يبدوف تغيير(.................................
 .«.................................... بدوف تغيير.......................... :دارســـــالم

 مف القراريف المذكوريف أعبله. 2تتمـ المادة  :2المادة 
في القراريف وفقا لممبلحق  المذكورة يػـ العالػات الّتعميػمؤّسسلفائدة بعض  ةػب المفتوحػالمناص تتمـ عػدد » 

 المرفقة بيذا القرار.
، كّل في القرارايفمؤّسسات الّتعميـ العالي المذكورة  راءالييف ومدالعيكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف  :3المادة 

 شرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخّصو، بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النّ 
 2020 ديسمبر 17 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ضّمن تأىيلوالمت ،2020ديسمبر 02 المــؤّرخ فـي 962رقم  القراريتمم ب ،2020ديسمبر 17 المــؤّرخ فـي 1012رقم  ممحق بالقرار

 ، 2021-2020امعية جلّسنة البعنوان ا المناصب المفتوحة ويحّدد عدد شيادة الّدكتوراه لنيل لضمان الّتكوين مؤّسسات الّتعميم العالي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1الجزائرجامعة 
 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

AUMV Architecture H 
HARROUBIA 

Imane 

Architecture et Projet 
Urbain 

3 

9 
Architecture Urbaine 
et Environnement 

3 

Patrimoine 
Architectural, Urbain 

et Paysager 
3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2جامعة الجزائر

Domaine Filière 
Type de 

formation 
(H/R1/R2) 

Responsable de 
la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

LLE 

Langue Espagnole R2 
HARFOUCHI 

Nachida 

Didactique de la 
Langue 

3 
6 

Littérature 3 

Langue Anglaise R2 KHALDI Kamel 

Didactique de la 
Langue Anglaise 

3 

9 
Littérature at 

Approches 
Interdisciplinaires 

3 

Littérature et 
Civilisation 

3 

SHS 

Sciences Sociales 
- Anthropologie 

H ZAHRA Cherif  3 3 وثلافيتأهثروبىلىحيا احخماعيت 

Sciences Sociales 
- Sociologie 

R2 
BOUMAKHELOUF 

Mohamed 

 3 علم الاحخماع الحظشي 

12 
 3 علم الاحخماع الثلافي

 3 علم احخماع التربيت

 3 علم احخماع الخىظيم والعمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جامعة الجمفة
Domaine Filière 

Type de formation 
(H/R1/R2) 

Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

ST 
Energies 

Renouvelables 
H 

KOUZOU 
Abdallah 

Energies Renouvelables 3 

9 
Energies Renouvelables 

en Electronique 
3 

Energies Renouvelables 
en Mécanique 

3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـواري بومديـا ىـوم والتكنولوجيـلعماجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

STU 
Géographie et 
Aménagement 
du Territoire 

H 
BERKANI 

BAZIZ Amel 

Aménagement  
du Territoire 

3 

9 
Aménagement  
et Urbanisme 

3 

Ville Risque et 
Aménagement 

3 

ST 
Energies 

Renouvelables 
H 

BOUKHLIFA 
Akila 

Energies Renouvelables 3 

9 
Energies Renouvelables 

en Electrotechnique 
3 

Energies Renouvelables 
en Mécanique 

3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األغــــــواطجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

ST 
Energies 

Renouvelables 
R1 KIOUS Mechri 

Energies Renouvelables 3 
6 Energies Renouvelables 

en Electronique 
3 

SM Chimie R1 
FERHAT 

Mahmoud 

Chimie Appliquée 3 

9 
Chimie de Surface 

 et Corrosion 
3 

Chimie et Physique des 
Matériaux Inorganiques 

3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بجايةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SHS 
Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

R2 BESSAI Rachid 

 3 لم احخماع الخىظيم والعملع

 3 علم احخماع الاجصاٌ 9
 3 علم احخماع الصحت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المديةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

ST Electronique H 
BOUHEDDA 

Mounir 

Cryptographie et 
Protection du Contenu 

3 

9 Electronique des 
Systèmes Embarqués 

3 

Instrumentation 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الّتقنيـات المتعـّددة الوطنيـة المدرسـة

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

ST 

Génie Mécanique R1 
SMAILI 
Arezki 

Construction Mécanique 3 
6 

Energétique 3 

Science et Génie 
de 

L'environnement 
H 

KERCHICH 
Yacine 

Génie de 
L'environnement 

3 

9 
Génie des Procédés de 

L'environnement 
3 

Ingénierie et Gestion de 
L’eau 

3 
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

Hygiène et 
Sécurité 

Industrielle 
H 

CHERGUI 
Abdelmalek 

Hygiène et Sécurité 
Industrielle 

3 

9 
Sécurité Des Procédés 
Industriels Et Maitrise 

Des Risques 
3 

Sécurité Industrielle et 
Environnement 

3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يكدةسكجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SHS 
Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

R2 LITIME Nadji 

 3 علم الاحخماع الحظشي 

 3 علم احخماع الاجصاٌ 9

 3 شاف والجشيمتعلم احخماع الاهح

MI Informatique H 
REDJIMI 

Mohamed 

Génie Logiciel Avancé et 
Applications 

3 

9 Réseaux et Systèmes 
Distribués 

3 

Systèmes Informatiques 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الواديجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable de 

la filière 
Spécialité 

Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
R1 

DEROUICHE 
Samir 

Biochimie Appliquée 3 
6 Biologie et Physiologie 

Végétale 
3 

LLA 
Etudes 

Littéraires 
R2 MEZOUAR Nabil 

 3 عشبي أدب

 3 أدب حضائشي  9

 3 أدب عالمي وملاسن 

SM Chimie H 
OUAHRANI 

Mohammed Ridha 
Chimie Analytique 3 

6 
Chimie Organique 3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المسيمةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

DSP Sciences Politiques H 
HOUADEF 
Abdallah 

 3 عالكاث دوليت

 3 لاسهت السياست العامت امل 9

 3 اداسة محليت

SHS 

Sciences Humaines 
- Sciences de 

L’information et de 
la Communication 

R1 
BOUGUERA 
Redouane 

 3 اجصاٌ وعالكاث عامت

 3 الاجصاٌ الجماَحري  9

 3 صحافت مطبىعت والىتروهيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قالمةجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SHS 

Sciences Humaines - 
Sciences de 

L’information et de 
la Communication 

R1 
DAHDOUH 

Mounia 

 3 اجصاٌ وعالكاث عامت

9 
الاجصاٌ الجماَحري 

 والىسائط الجذيذة
3 

 3 بصشي -سمعي

Sciences Humaines - 
Bibliothéconomie 

H 
AYOUAZ 

Mohand-Zine 

اداسة وحسيحر املىخباث ومشاهض 

 الخىثيم
3 

9 
 3 حسيحر ومعالجت املعلىماث

ىذست املعلىماث  3 جىىىلىحيا َو
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Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

ST Génie Mécanique R2 
BEZAZI 

Abderrezak 

Construction 
Mécanique 

3 
9 

Energétique 3 
Génie des Matériaux 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سيدي بمعباسجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

ST 
Génie 

Mécanique 
R2 

EL AJRAMI 
Mohamed 

Construction 
Mécanique 

3 
6 

Génie des Matériaux 3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بشارجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

ST 
Génie 

Mécanique 
H 

BENACHOUR 
Elhadj 

Construction Mécanique 3 

9 
Energétique 3 

Energies Renouvelables 
en Mécanique 

3 

SNV 
Sciences 

Biologiques 
H 

MEBARKI 
Lakhdar 

Biotechnologie 
Microbienne et 

Bioprocédés 
3 

9 Microbiologie Appliquée 3 
Microbiologie 

Environnementale et 
Sanitaire 

3 

SHS 
Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

R1 TRIKI Ahmed 

 3 علم احخماع التربيت

12 
 3 علم احخماع الخىظيم والعمل

 3 علم احخماع الاجصاٌ

 3 علم احخماع الاهحشاف والجشيمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 معسكرجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

MI Mathématiques H 
MOHAMMED 
Cherif Ahmed 

Analyse Mathématique 3 

9 
Géométrie 

Diffésrentielle 
3 

Analyse Harmonique 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مستغانمجامعة 

Domaine Filière 
Type de 

formation 
(H/R1/R2) 

Responsable de 
la filière 

Spécialité 
Postes 

ouverts par 
spécialité 

Total 
(Filière) 

STAPS 
Activité Physique 

et Sportive 
Educative 

R2 ATALLAH Ahmed 
 3 الترويحي الشياض ي البذوي اليشاط

6 
 3 اليشاط البذوي الشياض ي املذسس ي

DSP Droit H ABBASSA Tahar 

 3 كاهىن أعماٌ 

15 

 3 كاهىن طبي

 3 اللاهىن العام الذولي للبيئت

 3 اللاهىن اللظائي

 3 اللاهىن الذولي الجىائي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 1وىرانجامعة 
Domaine Filière 

Type de 
formation 
(H/R1/R2) 

Responsable de 
la filière 

Spécialité 
Postes 

ouverts par 
spécialité 

Total 
(Filière) 

ST 
Génie des 
Procédés 

H 
KAMBOUCHE 

Nadia 

Génie Chimique 3 

9 Génie Pharmaceutique 3 

Pharmacie Industrielle 3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2وىرانجامعة 

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SHS 
Sciences Sociales - 

Orthophonie 
H 

MAHREZ 
Abla 

 3 العلىم العصبيت واملعشفيت

 3 أمشاض اللغت ولاجصاٌ 9

 3 علم ألاعصاب اللغىي العيادي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بالنعامــة الجامعـي المركـز

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SNV 
Sciences 

Agronomiques 
H 

BENARADJ 
Abdelkrim 

Agropastoralisme 3 

9 Foresterie 3 

Production Végétale 3 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجامعـي بالبيض المركـز

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité 

Total 
(Filière) 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 
H HAMZA Ali 

 3 ماليت وججاسة دوليت

 3 حسىيم بىيي 9

 3 حسىيم الخذماث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجامعـي بتندوف المركـز

Domaine Filière 
Type de formation 

(H/R1/R2) 
Responsable 
de la filière 

Spécialité 
Postes ouverts 
par spécialité  

Total 
(Filière) 

STU Géologie H 
ZEROUAL 
Ibrahim 

Géologie de L'ingénieur 3 

9 

Hydrogéologie 3 
Ressources en Eau, 

Télédétection et 
Systèmes D'informations 

Géographiques 

3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجمفة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة، 2020ديسمبر  19مؤرخ في  1013 رقم قــرار

 

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
 2020سنة جواف  23الموافق  1441ذي القعدة  أوؿالمؤرخ في  163 - 20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  يالذ ،2003
، 2009سنة  يناير 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 منو. 2السيما المادة  المعدؿ والمتمـ، المتضمف إنشاء جامعة الجمفة،



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   605

 

 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -
 لي والبحث العممي.االذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع

 

 ُيـقـــــّرر
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12 ألحكاـ المادةتطبيقا  المادة األولى:

أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424
 .الجمفة القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 الجدوؿ الممحق ليذا القرار. الجمفة في جامعةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  :2المادة 
 نشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في ال :3المادة 

 2020 ديسمبر 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجمفةق
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ،والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بف برطاؿ جماؿ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو دراجي احمد -
 ،لتربية الوطنيةالمكمف با ممثل الوزير عضو بف قداش عبد المجيد -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو بوزار دمحم -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو مسعودي عبد العزيز -
 واإلصبلح اإلداري، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بف عمي مداني  -
 ،بالعدؿالوزير المكمف  ةممثم  عضو إبراىيمي أماؿ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بف مناع ناصر -
 بالصناعة،ممثل الوزير المكمف  عضو حجاج عمر -
  والصيد البحري، ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية عضو بف جودي عمي -
 والفنوف، بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو  مرسيس عبد المجيد -
 ،بالشباب والرياضة ثل الوزير المكمفمم عضو طاىير عزيز -
 ،التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممثل الوزير المكمف  عضو العابد دمحم العربي -
 السيوب،ممثل عف المحافظة السامية لتطوير  عضو أمجكوح مصطفى -
 .الوالي ممثل عضو بوعمارة الطيب -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 

 و المقب االسم الصفة الييئة
 بف عمية لخضر - عضو ،لكمية العمـو االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسييراألساتذة ذوي مصف األستاذية  ممثل منتخب عف 

 سعدي سبلمي - عضو ،الدقيقة واإلعبلـ األليلكمية العمـو األساتذة ذوي مصف األستاذية  ممثل منتخب عف 
 رابحي دمحم - عضو ،لكمية العمـو والتكنولوجياستاذية  األساتذة ذوي مصف األممثل منتخب عف  
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 بورقبة مصطفى - عضو  العمـو اإلجتماعية واإلنسانية،لكمية ذوي مصف األستاذية   األساتذةممثل منتخب عف 
 عزالوي دمحم - عضو األداب والمغات والفنوف،لكمية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  

 لبيض ليمى - عضو الحقوؽ والعمـو السياسية األستاذية لكميةساتذة ذوي مصف عف األ ةمنتخب ةممثم
 قاسمي بوبكر - عضو عمـو الطبيعة والحياة، لكميةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  

 ؿضيف عاد - عضو عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، لمعيدممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية  
 ديسي يحي الحبيب رضواف - عضو ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف
 بف عمي خميل - عضو ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 مرواف حميمة - عضو  ،عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم
 ضامف عبد القادر - عضو ،تممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدما

 شرقي عبد الرحماف دمحم - عضو ،ممثل منتخب عف الطمبة
 سراي بف يحي - عضو .ممثل منتخب عف الطمبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مــات اإلجتـمــاعيــة يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــد 2020ديسمبر  20مـؤرخ فـي  41رقـم  قــرار

 لــدى جــامعـة مصطفى اسطمبولي معسكر 
 

 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  179-82 بمقتضى المرسوـ رقـ -

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

      االجتماعية. المتعمق بتسيير الخدمات
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20الرئاسي رقـ  بمقتضى المرسوـ -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ. تعييف يتضمف
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 بحث العممي.ير التعميـ العالي والالمحدد لصبلحيات وز 
يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ ، 2015سنة ماي  03ؤرخ في مال 110-15ذي رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -

 ، المتضمف إنشاء جامعة معسكر.2009جانفي  04المؤرخ في  09-12
ات ، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدم2020 سبتمبر سنة 21 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -

 جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر. اإلجتماعية  لدى
 

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 
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 األعضاء الدائمون: 
 بف نعـو منور، -03 فداؽ الجيبللي، -02 دايخ عبد القادر،  -01
 سي يوسف الطاىر، -06 شاوش جماؿ الديف، -05 غزاؿ توفيق، -04
 سي يوسف عبد الرحيـ. -09 يخو أمينة، -08 زنقاح سحنوف، -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 ولد مومنة عومرية. -03 زعقاف عبد القادر، -02 غزلي نصيرة، -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03ة ىذه المجنة لمدة ثبلث )تسري عيد :3المـادة 
يكمف السيػد مديػر جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر بتنفيػذ ىػذا القػرار والذي سينشر في النشرة  :4المـادة 

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

 تعميم العالي والبحث العمميوزير ال/ع
 األمين العام

 غوالي نور الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2باتنة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة، 2020ديسمبر  21مؤرخ في  1014رقم قــرار 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

 2020سنة جواف  23الموافق  1441ذي القعدة  أوؿالمؤرخ في  163 - 20المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -
 ،المعدؿ والمتمـ.تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد يحدد مياـ الجامعة والقواعد ي، الذ2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لي والبحث العممياالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ الع

 ،2015سنة  يوليو 11الموافق  1436عاـ  رمضاف 24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 2ال سيما المادة  ،2 والمتضمف إنشاء جامعة باتنة

 

 ُيـقـــــّرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12 ألحكاـ المادةتطبيقا  المادة األولى:
أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ـ، والمذكور، المعدؿ والمتم2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2باتنة  القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 2باتنة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة :2المادة 
 ممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع :3المادة 

 2020 ديسمبر 21 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة
 ن:وألعضاء المعينا  -1

 القطاع الصفة االسم والمقب

 ،والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس قشي الخير -

 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو ميمودي جماؿ -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو  فراحتة ساعد -
 واإلصبلح اإلداري، مفة بالوظيفة العموميةممثل السمطة المك عضو  سماعيمي حاج -
 ،بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكمف عضو بمقاضي جماؿ -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو غزالي عبد العالي -
 ،ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية عضو سمير حمزة  -
 بالشباب والرياضة،ثل الوزير المكمف مم عضو  بوخريسة إسماعيل -
صبلح المستشفياتممثل الوزير المكمف  عضو عبد السبلـ عبد الفريد -  ،بالصحة والسكاف وا 
  بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،ممثل الوزير المكمف  عضو  العايب عياش -
  ،ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو  بوسعدة جماؿ الديف -
 والفنوف، بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو كبور عمور -
 .الوالي ممثل عضو ثنية بمقاسـ -

 

 ألعضاء المنتخبين:ا -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

  الطب،لكمية  ذوي مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو بوجوراؼ نوار -
  التكنولوجيا، لكمية ستاذيةذوي مصف األممثل منتخب عف األساتذة  عضو درفوؼ شمس الديف -
 عمـو الطبيعة والحياة، لكميةذوي مصف األستاذية   عف األساتذة ةمنتخب ةممثم عضو عجرود وناسة -
 ،الرياضيات واإلعبلـ األليلكمية العمـو ذوي مصف األستاذية   األساتذةممثل منتخب عف  عضو قالة حمودي -
 األدب والمغات األجنبية،لكمية  ذوي مصف األستاذية تذةممثل منتخب عف األسا عضو نجاعي دمحم الصالح -
 الوقاية واألمف،لمعيد  ذوي مصف األستاذيةعف األساتذة  ممثل منتخب عضو جبابرة مبارؾ -
 العمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، لمعيدذوي مصف األستاذية  ممثل منتخب عف األساتذة  عضو سيموف عيسى -
 ،مثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفم عضو جفاؿ رامي -
 ،عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم عضو لعور مونية -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات  عضو عاشور الصديق -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو مزعاش ميدي -
 ،ممثل منتخب عف الطمبة عضو ىاروف بف أـ العز  -
 عف الطمبة.ممثل منتخب  عضو رباح حميـ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر اإلسميةيحدد القائمة ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1016 رقم قــرار

 

 ث العممي،إن وزير التعميم العالي والبح
 2020سنة جواف  23الموافق  1441ذي القعدة  أوؿالمؤرخ في  163 - 20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12ـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة يحدد ميا ، الذي2003
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سنة  أكتوبر 22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  340 -09رقـ  التنفيذي وبمقتضى المرسوـ -
 .منو 2المتمـ، السيما المادة المعدؿ و ، 2جامعة الجزائر إنشاء المتضمف، 2009

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

 

 ُيـقـــــّرر
 

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

 .2الجزائر تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 يذا القرار.بفي الجدوؿ الممحق  2الجزائر تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة :2المادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار  :3المادة 

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة الجزائر
 

 
 

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ،والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بزينة دمحم  -

 ،ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مسعودي عبد هللا -
 ،لوطنيةممثل الوزير المكمف بالتربية ا عضو  قوريب كماؿ -
 ،بالتكويف والتعميـ المينييف ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو بورويس صورية -
 واإلصبلح اإلداري، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو عثامنة جماؿ -
  ،الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي ةممثم عضو بف كريرة حيزية -
 والفنوف، بالثقافة ةالمكمف ةممثل الوزير  عضو  يبرير إسماعيل -
 ،بالسياحة والصناعة التقميدية والعمل العائميالوزير المكمف  ةممثم  عضو  موالي أسماء -
 .الوالي ممثل عضو أوكريف دمحم رضا -

 
 

 ن:واألعضاء المنتخب  -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

  العمـو اإلنسانية،ية لكمذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو دحماني توفيق -
 العمـو اإلجتماعية،لكمية ذوي مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو بيبي مرزاؽ -
 المغة العربية وأدابيا والمغات الشرقية،كمية ذوي مصف األستاذية لممثل منتخب عف األساتذة  عضو سنقوقة عبلؿ -
  المغات األجنبية،لكمية  األستاذيةذوي مصف  عف األساتذة ةمنتخب ةممثم عضو بغوؿ رفيقة -
  األثار، ذوي مصف األستاذية لمعيدعف األساتذة  ةمنتخب ةممثم عضو عياتي خوخة -
  الترجمة، ذوي مصف األستاذية لمعيدعف األساتذة  ةمنتخب ةممثم عضو مجاجي لعمجة -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو العمرية عز الديف -
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 ،عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم عضو عريبي سعاد -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو  بوسطة العربي -
 ،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو  سعيد قرني خير الديف -
 ،ممثل منتخب عف الطمبة عضو عبادي أحسف -
 .ممثل منتخب عف الطمبة عضو النوربونجارة عبد  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل ـن لنيـان الّتكويـي لضمـم العالـات الّتعميـل مؤّسسـيتضّمن تأىي، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1017رقـم  قــرار
 2021-2020ة ـامعيجة الـلّسنبعنـوان ا ةـلمفتوحب اـالمناص ما بعد الّتـدرج المتخّصـص ويحـّدد عـدد ادةـشي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2020يونيو  23الموافق  1441المػؤّرخ فػي أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المػرسػوـ الػرئاسػي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
المتعمق  1998غػشت  17الموافق  1418ربيع الثاني  24الػمؤرخ في  254-98ـ بمقتضى المرسوـ التنفػيذي رق -

 11و 8أىيل الجامعي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادتيف ص والتّ درج المتخّص بالتكويف في الدكتوراه وما بعػد التّ 
  .منو

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الّثانية عاـ  24المؤّرخ فػي  279-03وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -
  .واّلذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013ينايػر سنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .يواّلذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمم

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9 خ فيالمؤرّ  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .واّلذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

 .وبػناًء عمى محػضر اجتػماع رؤسػاء الػّندوات الجيػوية، وسػط، شرؽ وغػرب -
 

 ُيـقـــــّرر
 الّتكويف لنيل شيادة ما بعد الّتدّرج المتخّصص:  ذكرىا لضماف اآلتي ت الّتعميـ العاليتؤىل مؤسسا المادة األولى:

 .ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا جامعة الجامعات:
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، المدرسة العميا لمّتجارة، مدرسة الدراسات العميا التجارية، المدارس:

 المدرسة العميا لممناجمنت بتممساف.يات بوىراف، المدرسة المتعددة التقن
يحّدد عدد المناصػب المفتوحػة لمّتكويف لنيػل شيػادة ما بعد الّتدّرج المتخّصص بعنواف السنة الجامعية  :2المادة 

الّتخّصصات المعنية في ممحق ىذا  واحػدة مػف المؤسسات المذكورة أعبله، ولكلّ  لكػلّ  ،2020-2021
 الػقرار.  

فيما  المذكورة أعبله، كلّ العالي عميـ والّتكويف العالييف ومدراء مؤسسات الّتعميـ كّمف المدير العاـ لمتّ يُ  :3لمادة ا
 عميـ العالي والبحث العممي.سمية لمتّ شرة الرّ يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النّ 

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 العمميوزير التعميم العالي والبحث 
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ن ـكويان التّ ـلضم المدرســة العميـا لمّتجــارةل ـتأىي نـوالمتضمّ  2020ديسمبر  22المؤرخ في  1017م ـرار رقـق بالقــممح
 2120-2020ة ـالجامعي ةـالّسن وانـبعن ةـالمفتوح بـالمناص ددـع ّددـويح صـدرج المتخّص ـد التّ ـادة ما بعـلنيـل شي

Grand 
domaine 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type  Postes  

 
SHS 
 

 
SEGC 

 

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 

Audit Financier et 
Comptable 

IHADDADEN 
Atmane 

H 20 

Finance et Comptabilité 
BOUHADIDA 
Mohammed 

H 20 

Sciences de 
Gestion 

Management portuaire 
DERGHOUM 

Mahfoud 
H 35 

Assurances Transports 
DERGHOUM 

Mahfoud 
H 35 

Management Du Transport 
Maritime et Logistique 

BELAIDI 
Abdelaziz 

H 35 

Expertise Maritime 
BENNOUR 
Abdelhafid 

H 35 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انـلضم مدرسـة الّدراسات العميـا الّتجاريـةل ـىيتأ نـوالمتضمّ  2020ديسمبر  22المؤرخ في  1017م ـرار رقـق بالقــممح

 2021-2020ة ـالجامعي ةـالّسن وانـبعن ةـالمفتوح بـالمناص ددـع ّددـويح صـدرج المتخّص ـد التّ ـادة ما بعـن لنيـل شيـكويالتّ 
Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

SHS SEGC 

Management 

Management des 
Organisations  

de Santé 

BOUYOUCEF 
BARR Djamila 

R 40 

 H 50 جوعت حسيبت  علن القياس وإدارة الجىدة
حسيير الجىدة وإدارة الوخاطر في 

 الوؤسساث االسخشفائيت
 H 40 قريي دحواى ليٌذة 

Management des 
Entreprises 

CHENNOUFI 
Noureddine 

R 35 

Sciences 
Financières  

et Comptabilité 

Finance et Comptabilité 
LEBSAIRA 

Meriem 
R 70 

 R 40 عسيلت ًبيلت حذقيق وهراقبت الخسيير

Sciences de 
Gestion 

 H 30 قاسوي أهال هٌاجوٌج الوؤسساث وحسيير االبخكار

Management des 
Ressources Humaines 

BOUCHA 
Nesrine 

R 50 

Ingénierie Financière 
BENIKHLEF 

Faiza 
R 50 

Contrôle de Gestion 
HADIR 

Abdelkader 
H 30 

Sciences 
Commerciales  

 H 30 عليىش لرادي باهيت  حسىيق واحصال 

 R 30 عليىش لرادي باهيت الخسىيق الرقوي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
لضمان  المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىرانتأىيـل  والمتضّمن 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1017م ـرار رقـق بالقــممح

 2020-2019الجامعية  الّسنة بعنوان المفتوحة المناصب عدد ويحّدد صدرج المتخّص لنيـل شيادة ما بعد التّ  كوينالتّ 
Grand 

domaine 
Domaine Filière Spécialité Responsable Type  Postes  

SHS SEGC 
Sciences 

Commerciales 
Finance et Management de 

Projets Innovants 
BOUTIFOUR 

Zahra 
H 25 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
لضمان  المدرسة العميا لإلدارة األعمال بتممسانل ـتأىي والمتضّمن 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1017م ـرار رقـق بالقــممح

 2021-2020الجامعية  ةالّسن بعنوان المفتوحة المناصب عدد ويحّدد صدرج المتخّص كوين لنيـل شيادة ما بعد التّ التّ 
Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité Responsable Type  Postes  

SHS SEGC Management  

 
Engineering Management 

 

BENBOUZIANE 
Mohammed  

H 20 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيال ـتأىي والمتضّمن 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1017م ـرار رقـق بالقــممح
 المفتوحة المناصب عدد ويحّدد صدرج المتخّص كوين لنيـل شيادة ما بعد التّ لضمان التّ  والمدرسة المتعددة التقنيات

 2021-2020الجامعية  نةالسّ  بعنوان 
Grand 

Domaine 
Domaine Filière Spécialité Responsable Type  Postes  

SPI 
 

ST 
 

Energies 
renouvelables 

Energies renouvelables en 
Mécanique 

DIZENE Rabah 
SMAILI Arezki 

H 
30 
 

Energies renouvelables en 
Electrotechnique 

 

BOUKHLIFA Akila 
BOUGHRARA Kamel 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المفتوح بعنوان الّسنة الجامعية  الماسترتضّمن تأىيل ي،2020ديسمبر  22مؤرخ في  1018رقم  قــرار

 التكوين المتواصلبجامعة في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"  2020-2021
 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2020 نيو سنةيو  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
، 1990سنة  مايو 26الموافق  1410ذي القعدة عاـ  02المؤّرخ في  149-90وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وتنظيميا وعمميا، التكويف المتواصلجامعة  المتضمف إنشاء
 2008غشت سنة  19الموافق  1429ف عاـ شعبا 17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .حث العمميير التعميـ العالي والبالذي يحدد صبلحيات وز 
د حدّ يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وتنظيميا وسيرىا مياميا وتشكيمتيا
لتحاؽ بجامعة التكويف الذي يحدد مياـ وشروط اال 2017أكتوبر 23المؤرخ في  1022وبمقتضى القرار رقـ  -

 المتواصل.
 05المؤرخ في  "عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية"عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناء -

 .2020ديسمبر 
 ُيـقـــــّرر

 

في ميداف بجامعة التكويف المتواصل  2021-2020المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية الماستر ؤىل ي الماّدة األولـى:
 تي:آلاجارية"  طبقا لمجدوؿ "عمـو اقتصادية والتسيير وعموـ ت

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
عمـو اقتصادية والتسيير 

 وعمـو تجارية
 أكاديمي/ عبر الخط محاسبة ومالية مالية ومحاسبةعمـو 

 أكاديمي/ عبر الخط تسيير عمومي عمـو التسيير
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، كّل فيما يخّصو بتطبيق لتكويف المتواصلايكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2الماّدة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020ديسمبر  22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعنوان الّسنة  ةالمفتوح الميسانستضّمن تأىيل ي، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1019رقم  قــرار
 التكوين المتواصلبجامعة في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"   2021-2020الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
، 1990سنة  مايو 26الموافق  1410ذي القعدة عاـ  02المؤّرخ في  149-90رسوـ رقـ وبمقتضى الم -

 .وتنظيميا وعمميا، التكويف المتواصلجامعة  المتضمف إنشاء
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماسترادة الميسانس وشيادة والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شي
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
د حدّ يالمجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و المتضّمف إنشاء  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
الذي يحدد مياـ وشروط االلتحاؽ بجامعة التكويف  2017أكتوبر 23المؤرخ في  1022وبمقتضى القرار رقـ  -

  .المتواصل
 05المؤرخ في  "ـ تجاريةعموـ اقتصادية والتسيير وعمو "وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 .2020ديسمبر 
 ُيـقـــــّرر

 

بجامعة التكويف المتواصل في  2021-2020تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية  الماّدة األولـى:
 تي:"  طبقا لمجدوؿ اآلعمـو اقتصادية والتسيير وعمـو تجاريةميداف "

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أكاديمي/ عبر الخط محاسبة ومالية  عمـو مالية ومحاسبة  التسيير وعمـو تجاريةعمـو اقتصادية و 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق التكويف المتواصليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2الماّدة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020ديسمبر  22 فيبالجزائر  حرر

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المفتوح بعنوان  الماسترن تأىيل تضمّ ي، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1020رقم  قــرار
 التكوين المتواصلبجامعة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"  2021-2020الّسنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .يي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجي
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
، 1990سنة  مايو 26الموافق  1410ذي القعدة عاـ  02المؤّرخ في  149-90وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وتنظيميا وعمميا، التكويف المتواصلجامعة  المتضمف إنشاء
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
د حدّ يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .سيرىامياميا وتشكيمتيا وتنظيميا و 
الذي يحدد مياـ وشروط االلتحاؽ بجامعة التكويف  2017أكتوبر 23المؤرخ في  1022وبمقتضى القرار رقـ  -

  .المتواصل
 .2020ديسمبر  14المؤرخ في  وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف" حقوؽ وعموـ سياسية " -

 

 ُيـقـــــّرر
 

بجامعة التكويف المتواصل في ميداف  2021-2020توح بعنواف الّسنة الجامعية يؤىل الماستر المف الماّدة األولـى:
 تي:وعمـو سياسية "  طبقا لمجدوؿ اآل "حقوؽ 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أكاديمي/ عبر الخط قانوف أعماؿ حقوؽ  حقوؽ وعمـو سياسية

، كّل فيما يخّصو بتطبيق التكويف المتواصلامعة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير ج :2الماّدة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020ديسمبر  22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنوان الّسنة ةالمفتوح الميسانستضّمن تأىيل ي، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1021رقم  قــرار

 التكوين المتواصلبجامعة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"  2021-2020الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419 ذي الحجة عاـ 18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
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 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 

، 1990سنة  مايو 26الموافق  1410ذي القعدة عاـ  02المؤّرخ في  149-90وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .وتنظيميا وعمميا، التكويف المتواصلجامعة  المتضمف إنشاء

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه الماسترشيادة والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 

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

د حدّ يوجية الوطنية لمميداف و المتضّمف إنشاء المجنة البيداغ 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

الذي يحدد مياـ وشروط االلتحاؽ بجامعة التكويف  2017أكتوبر 23المؤرخ في  1022وبمقتضى القرار رقـ  -
 .المتواصل

 .2020يسمبر د 14المؤرخ في  "حقوؽ وعموـ سياسية"وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 

 ُيـقـــــّرر
بجامعة التكويف المتواصل في  2021-2020تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية  الماّدة األولـى:

 تي:"  طبقا لمجدوؿ اآلميداف "حقوؽ وعموـ سياسية
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 حقوؽ وعمـو سياسية
 أكاديمي/ عبر الخط قانوف خاص حقوؽ 
 أكاديمي/ عبر الخط عاـقانوف  حقوؽ 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق التكويف المتواصليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2الماّدة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020ديسمبر  22 فيحرر بالجزائر 
 حث العمميوزير التعميم العالي والب

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنوان الّسنة ةالمفتوح الميسانستضّمن تأىيل ي، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1022رقم  قــرار

 التكوين المتواصلبجامعة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"  2021-2020الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
، 1990سنة  مايو 26الموافق  1410ذي القعدة عاـ  02المؤّرخ في  149-90وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وتنظيميا وعمميا، التكويف المتواصلجامعة  المتضمف إنشاء



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   616

 

 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والبحث العممي ير التعميـ العاليالذي يحدد صبلحيات وز 

د حدّ يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام

لتحاؽ بجامعة التكويف الذي يحدد مياـ وشروط اال 2017أكتوبر 23المؤرخ في  1022وبمقتضى القرار رقـ  -
 المتواصل.

 .2020نوفمبر  17المؤرخ في  عمـو إنسانية واجتماعية "" وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 

 ُيـقـــــّرر
 

بجامعة التكويف المتواصل في  2021-2020 تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية الماّدة األولـى:
 دوؿ االآتي:ميداف "عمـو إنسانية واجتماعية"  طبقا لمج

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 إنسانية واجتماعية عمـو
 أكاديمي/ عبر الخط إعبلـ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ-عمـو إنسانية
 أكاديمي/ عبر الخط اتصاؿ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ-عمـو إنسانية

، كّل فيما يخّصو بتطبيق يف المتواصلالتكو يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2الماّدة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020ديسمبر  22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوح بعنوان الّسنة  الماسترتضّمن تأىيل ي، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1023رقم  ــرارق

 التكوين المتواصلبجامعة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"  2021-2020لجامعية ا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
، 1990سنة  مايو 26الموافق  1410ذي القعدة عاـ  02ّرخ في المؤ  149-90وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وتنظيميا وعمميا، التكويف المتواصلجامعة  المتضمف إنشاء
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   617

 

 

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

د حدّ يلوطنية لمميداف و المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية ا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

لتحاؽ بجامعة التكويف الذي يحدد مياـ وشروط اال 2017أكتوبر 23المؤرخ في  1022وبمقتضى القرار رقـ  -
 المتواصل.

 .2020نوفمبر  17المؤرخ في  عمـو إنسانية واجتماعية "" وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 

 ُيـقـــــّرر
 

بجامعة التكويف المتواصل في ميداف  2021-2020يؤىل الماستر المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية  الماّدة األولـى:
 تي:"  طبقا لمجدوؿ اآل"عموـ إنسانية واجتماعية

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

لكترونيةو فة مطبوعة صحا عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ-عمـو إنسانية عمـو إنسانية واجتماعية  أكاديمي/عبر الخط ا 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق التكويف المتواصليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2الماّدة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020ديسمبر  22 حرر بالجزائر في
 عميم العالي والبحث العمميوزير الت

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوح بعنوان الّسنة  الماسترتضّمن تأىيل ي، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1024رقم  قــرار
عالم آلي"  2021-2020لجامعية ا  ين المتواصلالتكو بجامعة في ميدان "رياضيات وا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
، 1990سنة  مايو 26الموافق  1410ذي القعدة عاـ  02المؤّرخ في  149-90وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وتنظيميا وعمميا، التكويف المتواصلجامعة  المتضمف إنشاء
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17مؤّرخ في ال 265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـ العالي والبحث العمميعميالذي يحدد صبلحيات وزير الت
د حدّ يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   618

 

 

 الذي يحدد مياـ وشروط االلتحاؽ بجامعة التكويف 2017أكتوبر 23المؤرخ في  1022بمقتضى القرار رقـ و  -
  .المتواصل

 .2020نوفمبر  28المؤرخ في  وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف" رياضيات وا عبلـ آلي"  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

بجامعة التكويف المتواصل في ميداف  2021-2020يؤىل الماستر المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية  الماّدة األولـى:
 تي:مجدوؿ اآلطبقا ل "رياضيات وا عبلـ آلي" 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ميني/ عبر الخط الشبكات واألمف إعبلـ آلي رياضيات وا عبلـ آلي

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1البميدةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2الماّدة 
 البحث العممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و 

 2020ديسمبر  22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــليسانس مفتوحة تأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1025 رقم قــرار
 األغواطبجـامعـة في ميدان "ىندسة معمارية، عمران و مين المدينة"  2021-2020ة معيــالجـا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والم
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
سنة  سبتمبر 18الموافق  1422عاـ  جمادة الثانية30المؤّرخ في  270-01 التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ -

 .والمتّمـ، المعّدؿ األغواطجامعة  شاءإن المتضّمفو  2001
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
د حدّ يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 14المؤرخ في  "ىندسة معمارية، عمراف و ميف المدينة"مجنة البيداغوجية الوطنية لميدافوبناء عمى محضر ال -

 .2020نوفمبر 
 ُيـقـــــّرر
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، في ميداف "ىندسة معمارية، عمراف 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػليسانس مفتوحة ىل تؤ  الماّدة األولـى:
 أدناه. األغواط، طبقا لمجدوؿجامعة وميف المدينة" ب
 طبيعة تخصص الشعبة .الميدان

 ىندسة معمارية، عمراف
 وميف المدينة

 تسيير التقنيات الحضرية
 أ تسيير المدف
 أ ىندسة حضرية

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار األغواطيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المــادة 
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. الذي سينشر في النشرة

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــة ليسانس مفتوحتأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1026 رقم قــرار

 2قسنطينةبجـامعـة  في ميدان "عموم إنسانية و اجتماعية" 2021-2020ة الجـامعيــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العال
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة اوالمتضمّ 
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محّرـ عاـ  3المؤّرخ في  401–11المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى و  -

 .2والمتضّمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ّوؿ عاـ ربيع األ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
د حدّ يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  23"المؤرخ في واجتماعية"عمـو إنسانية اغوجية الوطنية لميدافوبناء عمى محضر المجنة البيد -

 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف "عموـ إنسانية 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالميسانس المفتوحة  ىلتؤ  الماّدة األولـى:
 ، طبقا لمجدوؿ أدناه.2قسنطينةجامعة ب واجتماعية"
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـ المكتبات–عمـو إنسانية  عمـو إنسانية واجتماعية
 أ تقنيات األرشيف

 أ مكتبات ومراكز التوثيق
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، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 2قسنطينةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المــادة 
 لي والبحث العممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العا

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــمفتوح  ماسترتأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1027 رقم قــرار

 2قسنطينةبجـامعـة  في ميدان "عموم إنسانية و اجتماعية" 2021-2020 ةـامعيــالج
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20مقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ وب -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترعمى شيادة الميسانس وشيادة ا والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ
 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محّرـ عاـ  3المؤّرخ في  401–11المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى و  -

 .2والمتضّمف إنشاء جامعة قسنطينة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
د حدّ يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
 .2020نوفمبر  23المؤرخ في  مـو إنسانية واجتماعية"ع"وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 في ميداف "عمـو إنسانية و اجتماعية" ،2021-2020 ماستر مفتوح بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة يؤىل الماّدة األولـى:
 ، طبقا لمجدوؿ أدناه.2قسنطينة جامعة ب

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـ المكتبات–عمـو إنسانية اعيةعمـو إنسانية واجتم
 أ تقنيات األرشيف

 أ مكتبات ومراكز التوثيق
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 2قسنطينةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المــادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 22 فيائر حرر بالجز 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  ةبعنــوان الّسنــ المفتوح الماسترتأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1028 رقم قــرار
 1الجزائر بجـامعـة ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"في  2021-2020 ةلجـامعيــا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
المتعمق  1984ت سنة غش 18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  209-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿ، المعدّ 1بتنظيـ وتسيير جامعة الجزائر
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد م
 .2020نوفمبر  23المؤرخ في  إنسانية واجتماعية""عمـو  لميدافوبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" 2021-2020يؤىل الماستر المفتوح بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة  الماّدة األولـى:
 ،  طبقا لمجدوؿ أدناه.1بجامعة الجزائر

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ـ إرشاد ديني الشريعة-عمـو إسبلمية عيةعمـو إنسانية واجتما

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1الجزائريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2 المــادة
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 عالي والبحث العمميوزير التعميم ال

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــ المفتوح الماسترتأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1029 رقم قــرار

 1الجزائر ـةبجـامع في ميدان "عموم إنسانية و اجتماعية" 2019-2018 ةالجـامعيــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتعمق  1984ت سنة غش 18موافق ال 1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  209-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .والمتّمـ ؿ، المعدّ 1بتنظيـ وتسيير جامعة الجزائر
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 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17ؤّرخ في الم 265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التع

د حدّ يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 ا.ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىم

جواف  11المنعقد في  "عموـ إنسانية واجتماعية" المجنة البيداغوجية الوطنية لميدافاجتماع عمى محضر  وبناء -
 .1بجامعة وىراف 2018

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" 2019-2018ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 ،  طبقا لمجدوؿ أدناه.1الجزائرجامعة ب

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ـ إمػػػػػػامة لشريعةا-عمـو إسبلمية  عمـو إنسانية واجتماعية

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1الجزائريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2 المــادة
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 يوزير التعميم العالي والبحث العمم

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنوان الّسنة  ةالمفتــوحالميسانس  تأىيليتضّمن ،  2020ديسمبر  22المؤرخ في  1030 رقم قــرار

 سكيكدةبجـامعـة   في ميدان "لغة وأدب عربي" 2020-2019الجامعية 
 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤّرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة سكيكدة، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 2008أوت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .د نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالذي يحدّ 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عمميد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث الالذي يحدّ 
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المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا يحّددو 

 .2020جويمية  16المؤرخ في لميداف "لغة وأدب عربي"، بناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

في ميداف "لغة  ،سكيكدةجامعة ب 2020-2019 تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية األولى:المادة 
 طبقا لمجػدوؿ أدناه. وأدب عربي"

 طبيعة التخصص الشعبة الميدان
 أ نقد و دراسات أدبية دراسات نقدية لغة وأدب عربي

بتطبيق ىذا القرار  ،، كّل فيما يخّصوسكيكدةومدير جامعة  يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف :2الماّدة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةمفتــوح بعنــوان الّسنــ ماسترتأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1031رقم  قــرار

 جامعة المديةب في ميدان "عموم انسانية واجتماعية" 2020-2019 ةالجـامعيــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .عميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمت
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -

 .شيادة الميسانس وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 
المتضّمف و  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7مؤّرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ.  مدية،إنشاء جامعة ال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
لوطنية لمميداف المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية او  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاحدد ميو 
تأىيل ماستر مفتوح بعنواف الّسنة الجامعية   والمتضمف 2020جواف  15المؤرخ في  350بمقتضى القرار رقـ  -

 ية واجتماعية" عمى سبيل التسوية.بجامعة المدية في ميداف "عمـو انسان 2019-2020
جواف  11"عموـ إنسانية واجتماعية"، المنعقد في  البيداغوجية الوطنية لميداف المجنةوبناء عمى محضر اجتماع   -

 .1بجامعة وىراف 2018
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 ُيـقـــــّرر
 

في ميداف "عمـو  بجامعة المدية 2020-2019ة الجػامعيػػ ةمفتػػوح بعنػػواف الّسنػػالماستر الىل ؤ ي الماّدة األولـى:
 .عمى سبيل التسويةإنسانية واجتماعية" ، طبقا لمجدوؿ أدناه و 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ أمراض المغة والتواصل أرطفونيا-عمـو اجتماعية  عمـو إنسانية واجتماعية

 ، المذكور أعبله.2020جواف  15المؤرخ في  350تمغى أحكاـ القرار رقـ  :2ة المــادّ 
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار جامعة المديةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3الماّدة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضّمن 2015أكتوبر  03المؤرخ في  918قم ، يعّدل القرار ر 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1032رقم قــرار 

 عمى سبيل التسوية المركز الجامعي لتيبازةب 2016-2015بعنوان الّسنة الجامعية المفتــوح الماستر  تأىيل
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .المتّمـوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .شيادة الميسانس وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 
 2011 غشت سنة 22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المتّمـ. والمتضّمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
بعنواف الّسنة المفتػػوح الماستر  تأىيلف والمتضمّ  2015أكتوبر  03المؤرخ في  918وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المركز الجامعي لتيبازةب 2016-2015الجامعية 
 

 ُيـقـــــّرر
 

لمجدوؿ طبقا  المذكور أعبله، 2015أكتوبر  03المؤرخ في  918يعّدؿ جدوؿ الممحق بالقرار رقـ  الماّدة األولـى:
 أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف

يير والتس اقتصادية، عمـو
 وعمـو تجارية

 … .....).....)بدوف تغيير .....).....)بدوف تغيير

 عمـو التسيير
 … .....).....)بدوف تغيير

 أ إدارة مالية



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   625

 

 

 عمـو انسانية واجتماعية
 … .....).....)بدوف تغيير .....).....)بدوف تغيير
 … .....).....)بدوف تغيير .....).....)بدوف تغيير

 … .....).....)بدوف تغيير .....)تغيير .....)بدوف 
، المركز الجامعي لتيبازةبفي الّسنة األولى ماستر  ميفالطمبة المسجّ  ةيسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفع :2المــادة 

 فقط. 2016-2015ية الجامع ةبعنواف الّسنػػ
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا لجامعي بتيبازةالمركز ا يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير :3المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضّمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان الّسنة الجامعية ي، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1033رقم  قــرار

 عمى سبيل التسوية، 1بجامعة وىرانفي ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"   2017-2018
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18خ في المؤرّ  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  211-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 1بتنظيـ جامعة وىراف
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20ضى المرسـو الرئاسي رقـ وبمقتػ -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماسترشيادة الميسانس وشيادة  والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
أىيل الميسانس المفتوحة بعنواف الّسنة والمتضّمف ت 2019أفريل  23المؤرخ في  446وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1بجامعة وىراف 2018-2017الجامعية 
 ُيـقـــــّرر

 

عمـو اقتصادية والتسيير في ميداف " 2018-2017تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف الّسنة الجامعية  الماّدة األولـى:
 ، طبقا لمجدوؿ المذكور أدناه.1"  بجامعة وىرافوعمـو تجارية

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو اقتصادية والتسيير وعمـو تجارية
 ـ إدارة الموارد البشرية عمـو التسيير

 ـ محاسبة ومالية عمـو مالية ومحاسبة
 ، المذكور أعبله.2019أفريل  23المؤرخ في  446تمغى أحكاـ القرار رقـ  :2 المــادة
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جميف في السنة األولى ليسانس في التخصصيف المذكوريف يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المس :3الماّدة 
 فقط. 2018-2017أعبله خبلؿ السنة الجامعية 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1وىرافيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :4الماّدة 
 ي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــ ةالمفتــوح الميسانسيتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1036 رقم قــرار

 عمى سبيل التسويةبجامعة تممسان،   في ميدان "لغة و أدب عربي" 2018-2017ة الجـامعيــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20قتػضى المرسـو الرئاسي رقـ وبم -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ف، المعّدؿ والمتّمـالمتضّمف إنشاء جامعة تممساو  1989
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ـ ربيع األّوؿ عا 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميذي يحدد صبلحيات وز لا
 

 ُيـقـــــّرر
 

في ميداف "لغة وأدب عربي"   2018-2017ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالمفتوحة  سالميسانىل تؤ  الماّدة األولـى:
 ه.بجامعة تممساف، عمى سبيل التسوية، طبقا لمجدوؿ أدنا

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ نقد و مناىج دراسات نقدية لغة و أدب عربي

 

ليسانس في الّتخصص المذكور أعبله  في السنة األولى يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف :2 المــادة
 فقط . 2018 -2017ة الجامعيخبلؿ الّسنة 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار جامعة تممسافكويف العالييف ومدير يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والت :3الماّدة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  ةبعنــوان الّسنــ المفتوح المتّضمن تأىيل الماستر، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1037 رقم قــرار
 3قسنطينةبجـامعـة في ميدان "ىندسة معمارية، عمران و مين المدينة" 2021-2020 ةالجـامعيــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ـ.المتمّ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
يو سنة نيو  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة الشمف، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة اوالمتضّمف نظاـ الدر 
 2011سنة  نوفمبر 28الموافق  1433عاـ  محـر 03المؤّرخ في  402-11رقـ المرسوـ التنفيذي وبمقتضى  -

 .، المعدؿ والمتّمـ3قسنطينةجامعة والمتضمف إنشاء 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434األّوؿ عاـ  ربيع 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
نوفمبر 14المدينة"المؤرخ في "ىندسة معمارية، عمراف وميف لبيداغوجية الوطنية لميدافعمى محضر المجنة ا وبناءً  -

2020. 
 ُيـقـــــّرر

 

، في ميداف "ىندسة 3قسنطينة جامعةب 2021-2020يؤىل الماستر المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية  الماّدة األولـى:
 ه.معمارية، عمراف وميف المدينة" طبقا لمجدوؿ المذكور أدنا

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ىندسة معمارية، عمراف

 ميف المدينةو 
تسيير التقنيات 

 الحضرية
تسيير التغيرات البيئية في حوض البحر 

 األبيض المتوسط
 ـ

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 3قسنطينة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :2المــادة 
 لذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ا

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضّمن ، 2020نوفمبر  26المؤرخ في  922رار رقم ، يتمم الق2020ديسمبر  22مؤرخ في  1038 رقم قــرار
 مستغانم بجامعة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"، 2021-2020ة الجـامعي ةبعنــوان الّسنالماستر المفتوح تأىيل 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4ق المواف 1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤّرخ في  220 - 98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ 1998
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
 يحّددطنية لمميداف و المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الو  2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
والمتضّمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة  2020نوفمبر  26 المؤّرخ في 922وبمقتضى القرار رقـ  -

 الطبيعة والحياة" بجامعة مستغانـ.في ميداف "عمـو  2021-2020الجامعية 
 .2020أكتوبر  27المؤرخ في  "عمـو الطبيعة والحياة" ة لميدافعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطني وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 والمذكور أعبله، كما يأتي: 2020نوفمبر  26المؤرخ في  922تتمـ الماّدة األولى مف القرار رقـ  :الماّدة األولـى
مستغانـ، في بجامعة  2021-2020يؤىل الماستر المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية  لمادة األولى:"ا

 .ميداف "عمـو الطبيعة والحياة" طبقا لمجدوؿ أدناه" 
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو الطبيعة والحياة
 أ الغذاء ومراقبة النوعية عمـو الغذاء

 عمـو فبلحية
 أ الفبلحية –التييئة المائية 

 ـ التغيرات البيئية والتنمية المستدامة
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار جامعة مستغانـالعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  يكّمف المدير :2المــادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المفتوح  يتضّمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1039رقم  قــرار
  معموم والتكنولوجيال وىران بجامعة في ميدان "عموم و تكنولوجيا" 2021-2020بعنوان السنة الجامعية

 

 مي،إن وزير التعميم العالي والبحث العم
 

المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل

المتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  212-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 ولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.اف لمعموـ والتكنبتنظيـ جامعة وىر 

 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 

 2008غشت سنة  19وافق الم 1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75قتضى القرار رقـ وبم -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

 .2020نوفمبر  24المؤرخ في  "عموـ و تكنولوجياعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " وبناءً  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

جامعة ب 2021-2020 المفتوح بعنواف السنػة الجػامعيػة مسار مدمج لميسانسالماستر ذو الىل يؤ  ى:األولـ المادة
 .لمجدوليف أدناه طبقا "عمـو و تكنولوجيا"، في ميداف وىراف لمعموـ والتكنولوجيا

 

 ليسانس
 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا
 أ قنيطاقات متجددة في الكيروت طاقات متجددة
 أ الطيراف وميكانيؾ الطيراف الخفيف  عمـ الطيراف

 
 ماستر
 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا
 أ طاقات متجددة في الكيروتقني طاقات متجددة
 أ الطيراف وميكانيؾ الطيراف الخفيف  عمـ الطيراف

 

، كّل فيما يخّصو لمعموـ والتكنولوجيا وىراف ييف ومدير جامعةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العال :2المــادة 
 .بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةبعنــوان الّسنــماستر تأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1040 رقم قــرار
 بومرداس بجـامعـة في ميدان "عموم و تكنولوجيا"  2021-2020ة الجـامعيــ

 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.لمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و وا
المتضّمف و  1998يونيوسنة  2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤّرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة بومرداس، المعّدؿ والمتّمـ،
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75قرار رقـ وبمقتضى ال -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  22المؤرخ في  "عموـ و تكنولوجياعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 بومرداس، في ميداف "عمـوجامعة ب 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػ المفتوحة الماسترل ىتؤ  الماّدة األولـى:
 وتكنولوجيا" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ـ ىندسة الصيانة ىندسة ميكانيكية و تكنولوجيا عمـو

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار بومرداسمدير جامعة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و  :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ةبعنــوان الّسنــماستر تأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1041 رقم قــرار
 أم البواقيبجـامعـة  و تكنولوجيا" في ميدان "عموم  2021-2020ة لجـامعيــا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4ق المواف 1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17لمؤّرخ في ا 265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا

 2009 سنة  يناير 04الموافق  1430عاـ محـر  07المؤّرخ في  06-09رقـ المرسوـ التنفيذي وبمقتضى  -
 المعّدؿ والمتّمـ. ،أـ البواقي جامعةوالمتضمف إنشاء 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

حدد يلمميداف و  المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام

 .2020نوفمبر  22المؤرخ في  "عموـ و تكنولوجياعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " بناءً و  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

جامعة نولوجيا" بفي ميداف "عموـ وتك 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوحة ىل تؤ  الماّدة األولـى:
 أـ البواقي، طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ـ إلكترونيؾ الصناعية إلكترونيؾ وتكنولوجيا عمـو

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار أـ البواقييكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة : 2المــادة 
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. الذي سينشر في النشرة

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــوحة الميسانس المفتتأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1042 رقم قــرار

 تبسةبجـامعـة  في ميدان "عموم و تكنولوجيا" 2021-2020 ةالجـامعيــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدّ 
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترلدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة اوالمتضّمف نظاـ ا
والمتضّمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7مؤّرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ و المتمـ إنشاء جامعة تبسة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ّوؿ عاـ ربيع األ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

 .2020نوفمبر  22"عموـ و تكنولوجيا" المؤرخ في  اغوجية الوطنية لميدافعمى محضر المجنة البيد وبناءً  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف "عموـ و تكنولوجيا" 2021-0202ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالميسانس المفتوحة  ىلتؤ  الماّدة األولـى:
 تبسة، طبقا لمجدوؿ أدناه.جامعة ب

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ـ المراقبة التقنية لممركبات كيروميكانيؾ تكنولوجياعمـو و 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي تيسة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :2المــادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 تعميم العالي والبحث العمميوزير ال

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتــوح بعنــوان  يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1043 رقم قــرار
 بجامعة عين تموشنت و تكنولوجيا" في ميدان "عموم 2021-2020 ةالجـامعيــ ةلّسنــا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441عدة المؤرخ في أوؿ ذي الق 163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
سنة  نوفمبر 22الموافق  1442 عاـ ربيع الثاني 6مؤّرخ في ال 338-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعة عيف تموشنتشاء المتضّمف إن 2020
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  22المؤرخ في  "عموـ و تكنولوجياعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " وبناءً  -

 

 ـقـــــّرريُ 
، في ميداف عيف تيموشنتبجامعة  2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "وتكنولوجيا عمـو"
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 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ ىندسة الطرائق لممواد ىندسة الطرائق وتكنولوجيا عمـو

عيف تيموشنت، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا  جامعة ير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديريكّمف المد :2المــادة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوان الميسانس المفتوحة تأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1044رقم  قــرار

 جيجلبجـامعـة  في ميدان "عموم و تكنولوجيا"  2021-2020ة الجـامعيــ ةلّسنــا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99قـ بمقتضى القانوف ر  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.و والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ 
سنة  يوليو 22الموافق  1424عاـ  جمادى األولى 22المؤّرخ في  258-03رقـ المرسوـ التنفيذي وبمقتضى  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،جيجلجامعة والمتضمف إنشاء  2003
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترالدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا والمتضّمف نظاـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012رس ما 26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  22لوجيا" المؤرخ في "عموـ و تكنو  عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف "عموـ و تكنولوجيا" 2021-2020ة الجػامعيػػ ةالّسنػػ بعنػػوافالميسانس المفتوحة  ىلتؤ  الماّدة األولـى:
 جيجل، طبقا لمجدوؿ أدناه.جامعة ب

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ـ ىندسة الّتعديف تعديف عمـو و تكنولوجيا

ق ىذا القرار ، كّل فيما يخّصو بتطبيجيجل يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  يتضّمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1045رقم  قــرار
 األغواط بجامعة في ميدان "عموم و تكنولوجيا" 2021-2020المفتوح بعنوان السنة الجامعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ّمف المتضو  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
سنة  سبتمبر 18الموافق  1422عاـ  ةجمادة الثاني30المؤّرخ في  270 -01 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .، المعّدؿاألغواط جامعة  إنشاء المتضّمف 2001
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13ى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتض -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .شكيمتيا وتنظيميا وسيرىاوالمحدد مياميا وت
 .2020نوفمبر  22المؤرخ في  "عموـ و تكنولوجياعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

في ميداف  ،2021-2020 المفتوح بعنواف السنػة الجػامعيػة ىل ماستر ذو مسار مدمج لميسانسيؤ  األولـى: المادة
 .لمجدوليف أدناه طبقا  امعة األغواط،بج "تكنولوجياعموـ و "

 

 ليسانس
 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا
 أ موارد مائية ري 

 أ طرؽ ومنشآت فنية أشغاؿ عمومية
 أ بناءات مدنية و بيئة ىندسة مدنية

 

 ماستر
 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 عمـو و تكنولوجيا
 أ موارد مائية ري 
 أ طرؽ ومنشآت فنية عمومية ؿ أشغا

 أ بناءات مدنية وبيئة ىندسة مدنية
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار األغواطيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المػػادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مبرديس 22 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةالجـامعيــ ةان الّسنــبعنــو  ماسترتأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1046رقم  قــرار
 ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيابجـامعـة  في ميدان "عموم وتكنولوجيا" 2020-2021

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المتّمـ يـ العالي، المعّدؿ و القانوف التوجييي لمتعم
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
عمق المت1984سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  ذي القعدة 21المؤّرخ في  210-84رقـ المرسوـ وبمقتضى  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىاجامعة بتنظيـ 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يمتيا وتنظيميا وسيرىاياميا وتشكوالمحدد م
 .2020نوفمبر  22المؤرخ في  "عموـ وتكنولوجياعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

 ، في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوحة ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 يف لمعمـو والتكنولوجيا، طبقا لمجدوؿ أدناه.ىواري بومدجامعة ب

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ـ ىندسة الصيانة ىندسة ميكانيكية عمـو وتكنولوجيا

، كّل فيما ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيايكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المــادة 
 لذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخّصو بتطبيق ىذا القرار ا

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوانالمفتوح  الماستر أىيلتيتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1047 رقم قــرار

 1قسنطينةبجـامعـة  في ميدان "عموم و تكنولوجيا" 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
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المتعمق  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  ذي القعدة 24المؤّرخ في  213-84رقـ المرسوـ وبمقتضى  -
 .المعّدؿ والمتّمـ ،وسيرىا 1قسنطينةجامعة بتنظيـ 

 2020 نةيونيو س 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام

 .2020نوفمبر  22"عموـ وتكنولوجيا" المؤرخ في  عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"  ،2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح  ىليؤ  الماّدة األولـى:
 ، طبقا لمجدوؿ أدناه.1قسنطينة جامعةب

 طبيعة تخصص الشعبة دانالمي
 ـ ىندسة الصيانة ىندسة الميكانيكية عمـو وتكنولوجيا

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1قسنطينةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فير حرر بالجزائ
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوان ةالمفتــوحاّلميسانس يتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1048 رقم قــرار

 بالمركز الجامعي لمنعامة ي ميدان "عموم و تكنولوجيا"ف 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20ي رقـ وبمقتػضى المرسـو الرئاس -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترشيادة اوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30مؤّرخ فيال 205-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،المتضّمف إنشاء مركز جامعي بالنعامةو 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام

 .2020نوفمبر  22المؤرخ في  و تكنولوجيا" "عمـو عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

لمنعامة، في جامعي المركز بال 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالميسانس المفتوحة ىل تؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "عموـ وتكنولوجيا" ميداف

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو وتكنولوجيا

 أ ىندسة مدنية دسة مدنيةىن

 ىندسة ميكانيكية
 أ إنشاء ميكانيكي
 أ ىندسة المواد

 أ اتصاالت سمكية والسمكية اتصاالت سمكية والسمكية
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا لمنعامةجامعي المركز اليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2 المــادة

 شر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي سين
 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوانميسانس المفتوحة التأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1049 رقم قــرار

 2باتنةبجـامعـة  في ميدان "عموم وتكنولوجيا"  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ 
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترلمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة اوا
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
 2015يوليو سنة 11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  180-15ـ بمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -

 .2والمتضّمف إّنشاء جامعة باتنة
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
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 .2020نوفمبر  24لوجيا" المؤرخ في "عموـ وتكنو  يداغوجية الوطنية لميدافعمى محضر المجنة الب بناءً و  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف "عمـو 2باتنة جامعة ب 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالميسانس المفتوحة  ىلتؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. وتكنولوجيا"
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 وتكنولوجيا عمـو
 نظافة وأمف
 صناعي

 ـ األمف الداخمي لممؤسسات
 أ نظافة، أمف وصحة في العمل 

 أ نوعية، نظافة، أمف وبيئة
 أ الطرائق وىندسة المحيط

 أ التحكـ في األخطار الصناعية
 

فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  ، كلّ 2باتنة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المــادة 
 .الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوانماستر مفتوح تأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22ؤرخ في م 1050 رقم قــرار

 2باتنةبجـامعـة  في ميدان "عموم و تكنولوجيا" 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف و  1999   أبريل سنة 4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429اـ شعباف ع 17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العمميير التعميـ العالي والبحث الذي يحدد صبلحيات وز 
 2015يوليو سنة 11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2والمتضّمف إّنشاء جامعة باتنة
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وسيرىا ياميا وتشكيمتيا وتنظيميام
 ةبعنػػواف الّسنػػالمفتوح  والمتضمف تأىيل الماستر 2020نوفمبر  26المؤرخ في  946 وبمقتضى القرار رقـ -

 .2باتنة بجػامعػة في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" 2021-2020ة الجػامعيػػ
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 .2020فمبر نو  24لوجيا" المؤرخ في "عموـ و تكنو  عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف "عمـو 2باتنةجامعة ب 2021-2020 ةالجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػماستر مفتوح  ىليؤ  الماّدة األولـى:
 وتكنولوجيا" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو وتكنولوجيا
 نظافة وأمف
 صناعي

 أ التحكـ في أخطار البيئة
 أ في األخطار الصناعية التحكـ

 أ تسيير النظافة والصحة والسبلمة في العمل
 ـ األمف الداخمي لممؤسسات

 أ تسيير النوعية والنظافة الصناعية
 أ ىندسة كيميائية ىندسة الطرائق عمـو وتكنولوجيا 

 بله،المذكور أع 2020نوفمبر  26المؤرخ في  946تمغى أحكاـ القرار رقـ  :2 ةالمــادّ 
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 2باتنة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3ة المــادّ 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 بن زيانأ.د عبد الباقي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضّمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1051رقم  قــرار
 2وىران بجامعة في ميدان "عموم وتكنولوجيا" 2021-2020المفتوح بعنوان السنة الجامعية 

 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و  والمتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18ي المؤّرخ ف 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
 2014سبتمبر سنة  22الموافق  1435عاـ  ذي القعدة27المؤّرخ في 261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2وىرافالمتضّمف إنشاء جامعة 
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26خ في المؤرّ  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
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 .2020نوفمبر  24المؤرخ في  "عموـ و تكنولوجياعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " وبناءً  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

بجامعة  2021-2020 المفتوح بعنواف السنػة الجػامعيػة مدمج لميسانس مسارالماستر ذو الىل يؤ  األولـى: المادة
 .لمجدوليف أدناهطبقا  "عموـ وتكنولوجيا"، في ميداف 2وىراف

 

 ليسانس
 طبيعة التخصص الفػػرع الميداف

 عمـو وتكنولوجيا
 أ لؤلوتوماتيكية واألجيزةصيانة ال ىندسة صناعية

 أ لبيئةاألمف الصناعي وا نظافة وأمف صناعي
 أ الصيانة الصناعية واإللكتروميكانيؾ كيروميكانيؾ

 

 ماستر
 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 عمـو وتكنولوجيا
 أ لؤلوتوماتيكية واألجيزةصيانة ال ىندسة صناعية

 أ األمف الصناعي والبيئة نظافة وأمف صناعي
 أ الصيانة الصناعية واإللكتروميكانيؾ كيروميكانيؾ

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 2وىراف:يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة 2ػػادة الم
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــالماستر المفتوح تأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1052 رقم قــرار

 1باتنةبجـامعـة  في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" 2021-2020ة الجـامعيــ
 

 البحث العممي،إن وزير التعميم العالي و 
 

والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ

 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتّمـ.ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و والمتضم

 1989سنة  غشت 1الموافق  1409عاـ  ذي الحجة 29في المؤّرخ  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ 1المتضّمف إّنشاء جامعة باتنةو 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
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حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75رار رقـ وبمقتضى الق -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

 23ارية" المؤرخ في "عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تج عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -
 .2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف "عمـو 1باتنةجامعة ب 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  اّدة األولـى:الم
 تجارية" طبقا لمجدوؿ أدناه. اقتصادية والتسيير وعمـو

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ قةمحاسبة وجباية معم مالية ومحاسبة عمـو تجارية عمـو اقتصادية والتسيير وعمـو

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1باتنةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بن زيانأ.د عبد الباقي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوان ةمفتــوحليسانس يتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1053 رقم قــرار
 بالمركز الجامعي لمبيض في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.لمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و وا
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2010سنة  سبتمبر 9الموافق  1431رمضاف عاـ  30مؤّرخ في ال 204-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 بالبيض، المعّدؿ والمتّمـ.المتضّمف إنشاء مركز جامعي و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
د حدّ يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقـ و  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020ديسمبر  03"عمـو إنسانية واجتماعية" المؤرخ في  عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
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لمبيض، في ميداف جامعي ال بالمركز 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػليسانس مفتوحة ىل تؤ  ّدة األولـى:الما
 "عموـ إنسانية واجتماعية" طبقا لمجدوؿ أدناه.
 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـ النفس  – عمـو اجتماعية عمـو إنسانية واجتماعية
 أ عمـ النفس العيادي

 أ فس العمل والتنظيـ عمـ الن
 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا لمبيضجامعي ال يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز :2 ةالمــادّ 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 حث العمميوزير التعميم العالي والب

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ةبعنــوان الّسنــ ةالمفتــوح الميسانسيتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1054 رقم قــرار

 يض بالمركز الجامعي لمب  في ميدان "لغة وأدب عربي" 2018-2017ة لجـامعيــا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23فق الموا 1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2010سنة  سبتمبر 9الموافق  1431عاـ  رمضاف 30المؤّرخ في  204\-10التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 المعّدؿ و المتّمـ. المركز الجامعي بالبيض،المتضّمف إنشاء و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .تعميـ العالي والبحث العمميير الذي يحدد صبلحيات وز لا
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا مياميا
 .2020نوفمبر  15المؤرخ في  "لغة و أدب عربيعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

في ميداف "لغة وأدب عربي"  2018-2017ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالمفتوحة  سالميسانىل تؤ  الماّدة األولـى:
 بالمركز الجامعي لمبيض، طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ أدب عربي دراسات أدبية لغة وأدب عربي
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، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا المركز الجامعي لمبيضاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير يكّمف المدير الع :2الماّدة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالمفتــوح بعنــوان الّسنــ يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1055 رقم قــرار

 بجاهعت حاهٌغسج في هيذاى "علىم األرض والكىى" 3132-3131 ةالجـامعيــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99رقـ بمقتضى القانوف  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.و  والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .شيادة الميسانس وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 
 2013يناير سنة  30موافق ال 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
سنة  نوفمبر 22الموافق  1442 عاـ ربيع الثاني 6مؤّرخ في ال 336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعة تامنغستالمتضّمف إنشاء و  2020
حدد يّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و المتض 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 04و 03المنعقد بتاريخ عموـ األرض و الكوف" المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " اجتماع عمى محضر وبناءً  -

 .1قسنطينةبجامعة ، 2020نوفمبر 05و
 ُيـقـــــّرر

 

عمـو "بجامعة تامنغست، في ميداف  2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػماستر المفتوح الىل يؤ  الماّدة األولـى:
 األرض والكوف" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ وبيئة موارد معدنية، جيومواد جيولوجيا عمـو األرض والكوف 

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار جامعة تامنغستالييف ومدير يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف الع :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المفتوح  يتضّمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1056رقم  قــرار
 الجمفة بجامعة في ميدان "عموم األرض والكون" 2021-2020 بعنوان السنة الجامعية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ي الحجة عاـ ذ 18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل

 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -
 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 

والمتضّمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤّرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ إنشاء

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

حدد يبيداغوجية الوطنية لمميداف و المتضّمف إنشاء المجنة ال 2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

 04و 03المنعقد بتاريخ عموـ األرض و الكوف" المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " اجتماع عمى محضر وبناءً  -
 .1قسنطينةبجامعة  ،2020نوفمبر 05و

 ُيـقـــــّرر
 

في ميداف  2021-2020 المفتوح بعنواف السنػة الجػامعيػة سانسىل ماستر ذو مسار مدمج لمييؤ  ألولـى:ا المادة
 .لمجدوليف أدناه طبقابجامعة الجمفة،  "األرض والكوف  عموـ"

 

 ليسانس
 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 أ ىيدروجيولوجيا جيولوجيا عمـو األرض والكوف 
 

 ماستر
 طبيعة التخصص الفــرع الميدان

 أ ىيدروجيولوجيا وجياجيول عمـو األرض والكوف 
 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الجمفةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةبعنــوان الّسنــماستر مفتوح تأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1058 رقم قــرار
 1باتنةبجـامعـة في ميدان "عموم إنسانية و اجتماعية " 2021- 2020ةالجـامعيــ

 

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 1989سنة  غشت 1الموافق  1409عاـ  ذي الحجة 29في المؤّرخ  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ 1ةالمتضّمف إّنشاء جامعة باتنو 
 2008غشت سنة  19لموافق ا 1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقـ و  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  23ماعية" المؤرخ في "عمـو إنسانية واجتعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف "عمـو 1باتنةجامعة ب 2021-2020يؤىل الماستر المفتوح بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة  :ة األولـىالمادّ 
 إنسانية واجتماعية "طبقا لمجدوؿ أدناه.

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو إنسانية واجتماعية
 أ الفقو المالكي وأصولو الشريعة  -عمـو إسبلمية 
 ـ عمـ النفس المرور مـ النفس ع–عمـو اجتماعية 

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1باتنةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المـادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 العممي وزير التعميم العالي والبحث

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوان المفتوحة الميسانستأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1059 رقم قــرار

 بجايةبجـامعـة في ميدان "عموم إنسانية و اجتماعية"  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ
 

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
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 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 

 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األّوؿ عاـ  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضّمف إّنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا

 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والبحث العمميير التعميـ العالي الذي يحدد صبلحيات وز 

حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

 .2020نوفمبر  23ماعية" المؤرخ في "عمـو إنسانية واجتعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -
 

 ـــــّررُيـق
 

، في ميداف "عموـ إنسانية 2021-2020ة الجػامعيػػ ةالّسنػػ بعنػػوافالميسانس المفتوحة ىل تؤ  الماّدة األولـى:
 بجاية، طبقا لمجدوؿ أدناه.جامعة ب واجتماعية"

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ إعبلـ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ–عمـو إنسانية  عمـو إنسانية واجتماعية

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار بجايةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2مــادة ال
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوان  مفتوحة ليسانستأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1060 رقم قــرار
 األغواطبجـامعـة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.الحكومة، المعّدؿ و والمتضمف تعييف أعضاء 
 سنة  سبتمبر 18الموافق  1422عاـ  جمادة الثانية30المؤّرخ في  270-01 التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ -

 .والمتّمـ ، المعّدؿاألغواط جامعة  إنشاء متضّمفوال 2001
 2008سنة  غشت 19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
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 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

 حدديالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75رقـ  وبمقتضى القرار -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام

 .2020نوفمبر  23ماعية" المؤرخ في "عمـو إنسانية و اجتعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػليسانس مفتوحة ىل ؤ ت الماّدة األولـى:
 األغواط، طبقا لمجدوؿ أدناه.جامعة ب

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو إنسانية
 واجتماعية

 أ شريعة وقانوف   الشريعة –عمـو إسبلمية
 أ الكتاب والسنة أصوؿ الديف–عمـو إسبلمية
 أ لغة عربية ودراسات قرآنية لغة عربية وحضارة إسبلمية–عمـو إسبلمية

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار األغواطيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــ ةالمفتــوح الميسانسيتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1061 رقم قــرار

 المركز الجامعي لمغنيةب ان "عموم إنسانية و اجتماعية"في ميد 2021-2020 ةالجـامعيــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20سي رقـ وبمقتػضى المرسـو الرئا -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008 غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستر وشيادة والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
المتضّمف و  2016 يلأفر  11الموافق 1437رجب عاـ  03المؤرخ في125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 جامعي بمغنية )والية تممساف(. مركزإّنشاء 
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
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 .2020نوفمبر  23ية واجتماعية" المؤرخ في لميداف "عمـو إنسانعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية  وبناءً  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

بالمركز الجامعي لمغنية، في  2021-2020 بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة تؤىل الميسانس المفتوحة الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "عمـو إنسانية واجتماعية"ميداف 

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 تماعيةعمـو إنسانية واج
 أ عمـ النفس العيادي عمـ النفس–عمـو اجتماعية 
 أ عمـ االجتماع عمـ االجتماع–عمـو اجتماعية 

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا المركز الجامعي لمغنيةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2 المــادة
 لعالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ا

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةلّسنــبعنــوان ا ةالمفتــوحلميسانس يتضّمــن تأىيل ا، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1062 رقم قــرار

 في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" بالمركز الجامعي لمنعامة 2021-2020 ةالجـامعيــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المع
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترالدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا والمتضّمف نظاـ
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30مؤّرخ فيال205-10وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ.  ،المتضّمف إنشاء مركز جامعي بالنعامةو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18في  المؤّرخ 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  23تماعية"المؤرخ في "عمـو إنسانية و اجضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميدافعمى مح وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

لمنعامة، في جامعي المركز بال 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالميسانس المفتوحة ىل تؤ  الماّدة األولـى:
 ه.طبقا لمجدوؿ أدنا"عمـو إنسانية واجتماعية"ميداف 
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 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ تاريخ عاـ تاريخ– عمـو إنسانية عمـو إنسانية واجتماعية 

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا لمنعامةجامعي المركز اليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2 ةالمــادّ 
 بحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالمفتــوح بعنــوان الّسنــ الماستريتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1063 رقم قــرار

 بجامعة غميزان في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" 2021-2020 ةـامعيــالج
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20ى المرسـو الرئاسي رقـ وبمقتػض -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستر شيادة الميسانس وشيادةوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
سنة  نوفمبر 22الموافق  1442 عاـ يربيع الثان 6مؤّرخ في ال 339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعة غميزافالمتضّمف إنشاء و  2020
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75بمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  23المؤرخ في  "ـو إنسانية واجتماعيةعمعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

عمـو "بجامعة غميزاف، في ميداف  2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػ الماستر المفتوحىل يؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "واجتماعية إنسانية
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ االتصاؿ الجماىيري والوسائط الجديدة عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ–عمـو إنسانية  يةعمـو إنسانية واجتماع
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار جامعة غميزافيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2 المــادة

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 22 فيئر حرر بالجزا

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 شعبة ذو تسجيل وطني مفتوحة ليسانستأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1064 رقم ارقــر 
 3الجزائربجـامعـة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"  2021-2020ة الجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999 أبريل سنة  4الموافق  1419لحجة عاـ ذي ا 18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .لي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العا
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  03المؤّرخ في  340-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2تضّمف إنشاء جامعة الجزائروالم 2009
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
حدد يالوطنية لمميداف و  المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  23ماعية" المؤرخ في "عمـو إنسانية واجتعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف 2021-2020 ةالجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػليسانس شعبة ذو تسجيل وطني مفتوحة ىل تؤ  الماّدة األولـى:
 ،  طبقا لمجدوؿ أدناه.2الجزائرجامعة ب "عموـ إنسانية واجتماعية"

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عاـ اآلثار–عمـو إنسانية  عمـو إنسانية واجتماعية
 أ آثار إسبلمية
 أ آثار قديمة

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 2الجزائر معة : يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جا2المػػادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوان ةالمفتــوح ميسانسيتضّمــن تأىيل ال، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1065 رقم قــرار

 بجامعة تامنغست في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
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 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -
 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العممييات وز الذي يحدد صبلح

سنة  نوفمبر 22الموافق  1442 عاـ ربيع الثاني 6مؤّرخ في ال 336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .جامعة تامنغستالمتضّمف إنشاء و  2020

حدد يمميداف و المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية ل 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام

 .2020نوفمبر  23المؤرخ في  "عمـو إنسانية واجتماعيةعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " وبناءً  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

ت، في ميداف بجامعة تمنغاس 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالميسانس المفتوحة ىل تؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "عموـ إنسانية واجتماعية"

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ تكنولوجيا اإلعبلـ والتوثيق عمـ المكتبات–عمـو إنسانية  عمـو إنسانية واجتماعية

 

و بتطبيق ىذا القرار ، كّل فيما يخّص جامعة تمنغاستيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوانليسانس مفتوحة يتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1066رقم  قــرار

 2وىران بجامعة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تضّمف المو  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .مميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث الع
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سبتمبر سنة  22الموافق  1435عاـ  ذي القعدة 27المؤّرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2وىرافالمتضّمف إنشاء جامعة  2014

د حدّ يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .يا وسيرىامياميا وتشكيمتيا وتنظيم

ديسمبر  03المؤرخ في  "عموـ إنسانية و اجتماعية" وبناء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
2020. 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف "عمـو 2بجامعة وىراف 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػليسانس مفتوحة   ىلتؤ  :األولـى المادة
 لمجدوؿ أدناه.إنسانية واجتماعية" طبقا 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ التربية الخاصة عمـو التربية  –عمـو اجتماعية  عمـو إنسانية واجتماعية

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 2وىرافيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 يـ العالي والبحث العممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعم

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوح بعنوان الّسنةتأىيل الماستر تضمن ي ،2020ديسمبر  22مؤرخ في  1067 رقم قــرار

 المركز الجامعي آفموب في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" 2021-2020الجامعية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه ماسترصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميحدد صبلحيات وز ذي يال
 2016الموافق أوؿ سبتمبر سنة  1437ي القعدة ذ 29المؤّرخ في  230-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 مركز جامعي آفمو )والية األغواط(.والمتضّمف إنشاء 
المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .حدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىايو 
جويمية  04المؤرخ في " عموـ إنسانية واجتماعيةالبيداغوجية الوطنية لميداف " عمى محضر اجتماع المجنة وبناءً  -

2019. 
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 ُيـقـــــّرر
 

المركز ب 2021-2020المفتوح بعنواف الّسنة الجامعية  ماسترال ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل المادة األولى:
 ه.طبقا لمجػدوؿ أدناالجامعي آفمو في ميداف "عمـو إنسانية واجتماعية"، 

 طبيعة التخصص الشعبة الميدان

 عمـو إنسانية واجتماعية
 أ المغرب العربي المعاصر تاريخ تاريخ–عمـو اجتماعية 
 أ والعمل التنظيـعمـ اجتماع  عمـ االجتماع–عمـو اجتماعية 
 أ إسبلمية عربيةفمسفة  فمسفة-عمـو اجتماعية 

 

بتطبيق ىذا  ،، كّل فيما يخّصوالمركز الجامعي آفموف العالييف ومدير يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكوي :2الماّدة 
 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــماسترمفتوح تأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1068 رقم قــرار

 تبسةبجـامعـة في ميدان "عموم إنسانية و اجتماعية"  2021-2020ة الجـامعيــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرس -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
والمتضّمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7مؤّرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ نشاء جامعة تبسة،إ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
د حدّ يداغوجية الوطنية لمميداف و المتضّمف إنشاء المجنة البي 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  23المؤرخ في  "عمـو إنسانية واجتماعية"عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

ي ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" ف ،2021-2020 ةالجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػماستر مفتوح  ىليؤ  الماّدة األولـى:
 تبسة، طبقا لمجدوؿ أدناه.جامعة ب
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 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ إرشاد وتوجيو ـ التربيةو عم–عمـو اجتماعية  عمـو إنسانية واجتماعية
سبلمية فمسفة–عمـو اجتماعية   أ فمسفة عربية وا 

 

كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي  تبسة عالييف ومدير جامعة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ال :2المــادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المفتــوح بعنــوانالماستر يتضّمــن تأىيل ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1069 رقم قــرار
 في ميدان "عموم الماّدة" بجامعة تيسمسيمت 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لم
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رق -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميات وز الذي يحدد صبلحي
سنة  نوفمبر 22الموافق  1442 عاـ ربيع الثاني 6مؤّرخ في ال 337-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .جامعة تيسمسيمتالمتضّمف إنشاء  2020
حدد يميداف و المتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لم 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  27"عموـ الماّدة" المؤرخ في  عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

"عمـو ، في ميداف تيسمسيمتبجامعة  2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 الماّدة" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ كيمياء الجزيئية كيمياء  عمـو الماّدة

تيسمسيمت، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار جامعة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2ة المــادّ 
 ي والبحث العممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العال

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بعنــوانالماستر المفتوح تأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1070 رقم قــرار
  تيزي وزوبجـامعـة في ميدان "عموم الماّدة"  2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18خ في المؤرّ  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
  1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  139-89ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

 .امعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشاء ج
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراهلماستر شيادة الميسانس ا والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
حدد ينة البيداغوجية الوطنية لمميداف و المتضّمف إنشاء المج 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  27"عموـ الماّدة" المؤرخ في  عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف "عمـو جامعة تيزي وزوب 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 الماّدة" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ـ الفيزياء الصحية فيزياء عمـو الماّدة

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزي وزو، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :2المــادة 
 ة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذي سينشر في النشر 

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــ وحالماستر المفتتأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1071 رقم قــرار

 معموم والتكنولوجياىواري بومدين ل بجامعة في ميدان "عموم الماّدة" 2021-2020ة الجـامعيــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .تعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـمالقانوف التوجييي ل
المتعمق 1984سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  ذي القعدة 21المؤّرخ في  210-84رقـ المرسوـ وبمقتضى  -

 .المعّدؿ والمتّمـ ،ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىاجامعة بتنظيـ 
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 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 

حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .كيمتيا وتنظيميا وسيرىاياميا وتشم

 .2020نوفمبر  27المؤرخ في  "عموـ الماّدة" عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

بجامعة ىواري بومديف لمعمـو  2021-2020 ةالجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. ف "عموـ الماّدة"في ميدا والتكنولوجيا،

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ كيمياء الجزيئات الكمية كيمياء عمـو الماّدة

 

، كّل فيما جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيايكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2 المــادة
 ر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي سينش

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ةالمفتــوح بعنــوان الّسنــ لماستــريتضّمــن تأىيل ا، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1072 رقم قــرار
 المسيمةبجـامعـة  في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية" 2021-2020ة لجـامعيــا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .لقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـا
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
سبتمبر سنة  18الموافق و  1422 جمادى الثانية عاـ 30المؤّرخ في  274-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة المسيمة، المعّدؿ والمتّمـو  2001
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
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حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا ياميام

 ةالمفتػػوح بعنػػواف الّسنػػ الماستػػروالمتضّمف تأىيل  2020نوفمبر  26المؤرخ في  932وبمقتضى القرار رقـ  -
  .المسيمةبجػامعػة  في ميداف "عمـو اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية" 2021-2020ة الجػامعيػػ

 23المؤرخ في  "عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجاريةطنية لميداف "عمى محضر المجنة البيداغوجية الو  وبناءً  -
 .2020نوفمبر 

 ُيـقـــــّرر
 

عمـو "بجامعة المسيمة، في ميداف  2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. "اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

 

 طبيعة تخصص الشعبة انالميد

 عمـو اقتصادية والتسيير
 وعمـو تجارية

 ـ سبلميةة اإلفر يوالص التمويل عمـو مالية و محاسبة 

 عمـو التسيير
 ـ المالي لممؤسساتالتسيير 

 ـ إدارة الموارد البشرية في المؤسسات

 عمـو تجارية
 ـ وسباحيفندقي  تسويق
 ـ صناعي تسوبق

 المذكور أعبله، 2020نوفمبر  26المؤرخ في  932غى أحكاـ القرار رقـ تم :2 ةالمــادّ 
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار المسيمةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المــادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 مبرديس 22 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتــوح بعنــوان  يتضّمــن تأىيل الماستــر، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1073 رقم قــرار

 بجامعة تامنغست اب ولغات أجنبية"في ميدان "آد 2021-2020 ةالجـامعيــ ةالّسنــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441في أوؿ ذي القعدة  المؤرخ 163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ة الدكتوراهوشياد الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
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سنة  نوفمبر 22الموافق  1442 عاـ ربيع الثاني 6مؤّرخ في ال 336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .جامعة تامنغستالمتضّمف إنشاء و  2020

حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

 ةاف الّسنػػبعنػػو المفتوح  و المتضمف تأىيل الماستر 2020نوفمبر  26المؤرخ في  899 وبمقتضى القرار رقـ -
 المركز الجامعي لتمنراست.ب "آداب ولغات أجنبيةفي ميداف " 2021-2020ة الجػامعيػػ

 .2020نوفمبر  10المؤرخ في  عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية" وبناءً  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

"آداب بجامعة تمنغاست، في ميداف  2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح ىل يؤ  الماّدة األولـى:
 طبقا لمجدوؿ أدناه. أجنبية" ولغات

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أ لسانيات لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية

 المذكور أعبله. 2020نوفمبر  26المؤرخ في  899تمغى أحكاـ القرار رقـ  :2المـادة 
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار جامعة تمنغاستالعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير يكّمف المدير  :3المـادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعنــوان المفتوحة  الميسانستأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1074 رقم قــرار
 ي لميمةجـامعـبالمركز ال في ميدان "حقوق وعموم سياسية" 2021-2020ة الجـامعيــ ةالّسنــ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99ف رقـ بمقتضى القانو  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.ؿ و والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
 2008سنة  يوليو 9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤّرخ في  204-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء مركز جامعي بميمة
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماسترشيادة الميسانس وشيادة  والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى
يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 2013
حدد يء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و المتضّمف إنشا 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
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و المتضّمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة  2020نوفمبر  26المؤرخ في  907وبمقتضى القرار رقـ  -
 .في ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" بالمركز الجامعي لميمة 2021-2020الجامعية 

 .2020نوفمبر  03اسية" المؤرخ في ر الّمجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سيوبناًء عمى محض -
 

 ُيـقـــــّرر
 

، في ميداف ميمةلجامعي المركز بال 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػالمفتوحة  الميسانسىل تؤ  الماّدة األولـى:
 "حقوؽ وعموـ سياسية" طبقا لمجدوؿ أدناه.

 

 طبيعة تخصص الشعبة نالميدا
 أ عاـ قانوف  حقوؽ  حقوؽ وعمـو سياسية

 المذكور أعبله، 2020نوفمبر  26المؤرخ في  907تمغى أحكاـ القرار رقـ  :2ة المــادّ 
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا المركز الجامعي لميمةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3اّدة ــالم

 لذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار ا
 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2020نوفمبر  26المؤرخ في  936قرار رقم يعّدل ال، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1075 رقم قــرار

 في ميدان 2021 -2020 ةالجـامعيــ ةبعنــوان الّسنــالماستر المفتوح تأىيل المتضمن 
 تيزي وزوبجـامعـة  تجارية" "عموم اقتصادية والتسيير وعموم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419لحجة عاـ ذي ا 18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 1989غشت  1الموافق  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  139-89لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة تيزي وزو، المعّدؿ والمتّمـ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماسترنس وشيادة والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
حدد ييداغوجية الوطنية لمميداف و المتضّمف إنشاء المجنة الب 2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 ةبعنػػواف الّسنػػالماستر المفتوح تأىيل والمتضمف  2020نوفمبر  26المؤرخ في  936القرار رقـ  وبمقتضى -

 تيزي وزو.بجػامعػة  تجارية" في ميداف "عمـو اقتصادية والتسيير وعمـو 2021 -2020 ةالجػامعيػػ
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 .2020بر ديسم 30عمى محضر الّمجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المؤرخ في  وبناءً  -
 

 ُيـقـــــّرر
 

 والمذكور أعبله، كما يأتي: 2020نوفمبر  26المؤرخ في  936تعّدؿ الماّدة األولى مف القرار رقـ  الماّدة األولـى:
، بجامعة تيزي وزو، في 2021-2020ف الّسنة الجامعية يؤىل الماستر المفتوح بعنوا "المادة األولى:

 تجارية" طبقا لمجدوؿ أدناه". ميداف "عمـو اقتصادية والتسيير وعمـو
 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 عمـو اقتصادية والتسيير
 تجارية وعمـو

 عمـو مالية ومحاسبة

 .. ...)بدوف تغيير(....
 .. .....)بدوف تغيير(..

 أ بنوؾمالية و 
 .. .....)بدوف تغيير(..

 

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزي وزو، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار  :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العممي وزير التعميم العالي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضّمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1076 رقم قــرار

 1رانوى بجامعةفي ميدان "عموم و تكنولوجيا"  2021-2020المفتوح بعنوان السنة الجامعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  211-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والبحث العممي الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي
د حدّ يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020نوفمبر  24"عموـ وتكنولوجيا" المؤرخ في  عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناءً  -
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 ّررُيـقـــــ
 

في ميداف  2021-2020 المفتوح بعنواف السنػة الجػامعيػة ىل ماستر ذو مسار مدمج لميسانسيؤ  :الماّدة األولـى
 لمجدوليف أدناهطبقا  ،1وتكنولوجيا" بجامعة وىراف "عموـ

 

 ليسانس
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ تكنولوجيا الصحة ةبيوطبي ىندسة  عمـو وتكنولوجيا
 

    ماستر
 طبيعة تخصص الشعبة الميدان

 أ تكنولوجيا الصحة ةىندسة بيوطبي عمـو وتكنولوجيا
 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1وىرافيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيئر حرر بالجزا
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةبعنــوان الّسنــماستر تأىيل يتضّمن ، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1077 رقم قــرار

 عنابةبجـامعـة تكنولوجيا" و  في ميدان "عموم 2021-2020ة الجـامعيــ
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتعمق  1984سنة  غشت 18الموافق  1404عاـ  دةذي القع 21المؤّرخ في  214-84رقـ المرسوـ وبمقتضى  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،وسيرىا جامعة عنابةبتنظيـ 
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ و 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .وشيادة الدكتوراه لماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ت وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيا
حدد يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىام
 .2020فمبر نو  22المؤرخ في  "عموـ وتكنولوجياعمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
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، في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" 2021-2020ة الجػامعيػػ ةبعنػػواف الّسنػػ المفتوحة الماسترىل تؤ  الماّدة األولـى:
 عنابة، طبقا لمجدوؿ أدناه. جامعةب

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 ـ ىندسة الصيانة ىندسة ميكانيكية عمومو تكنولوجيا

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار عنابةّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة يك :2المــادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المفتوحة بعنوانتأىيل الماستر تضمن ي، 2020ديسمبر  22مؤرخ في  1078 رقم قــرار
 في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية" بالمركز الجامعي بريكة 2021-2020الجامعية  السنة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99وف رقـ بمقتضى القان -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،المعّدؿ والمتّمـ
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المتّمـ.ؿ و والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه لماسترالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة او 
 2013يناير سنة  30لموافق ا 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميحدد صبلحيات وز ذي يال
 2016سنة  مايو 23الموافق  1437عاـ  شعباف 17المؤّرخ في  146-16المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

 مركز جامعي ببريكة )والية باتنة(.المتضّمف إّنشاء و 
والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012ارس م 26المؤّرخ في  75وبمقتضى  القرار رقـ  -

 ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.ويحدد م
جويمية  04وبناء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"، الِمؤرخ في  -

2019. 
 ُيـقـــــّرر

 

لمجدوؿ  المركز الجامعي بريكة، طبقاب 2021-2020توح بعنواف الّسنة الجػامعيػة المفالماستر يؤىل  المادة األولى:
 .أدناه
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 طبيعة التخصص الشعبة الميدان

 عمـو انسانية
 واجتماعية

 أ إدارة المؤسسات الوثائقية والمكتبات عمـ المكتبات - إنسانيةعمـو 
 أ تاريخ الوطف العربي المعاصر تاريخ- إنسانيةعمـو 
 أ عمـ اجتماع التنظيـ والعمل عمـ االجتماع -اجتماعيةعمـو 
 أ عمـ النفس العيادي عمـ النفس- اجتماعيةعمـو 

 

بتطبيق ىذا  ،، كّل فيما يخّصوالمركز الجامعي بريكةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :2الماّدة 
 لعالي والبحث العممي.القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ا

 2020 ديسمبر 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2019 جانفي 21المؤرخ في  56يعدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  23مؤرخ في  1079رقم  قــرار

 1الجزائر لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  209 -84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة وسيرىا 1والمتعمق بتنظيـ جامعة الجزائر
 2020سنة جواف  23الموافق  1441ذي القعدة  أوؿالمؤرخ في  163 - 20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد يحدد مياـ الجامعة ، الذي2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2019 انفيج 21المؤرخ في  56وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1الجزائر
 

 ُيـقـــــّرر
 

 أعبله، كما ىو والمذكػور المعدؿ،2019 جانفي 21المؤرخ في  56يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 لنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في ا :2المادة 
 2020 ديسمبر 23 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بزينة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو مسعودي عبد هللا -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو حمادو كماؿ -
 بالتكويف والتعميـ المينييف، ةالمكمف ةممثمة الوزير  عضو ابحة نرجسدب -
 الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، ةممثم عضو قعموري فتيحة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو عثامنة جماؿ -
 اف واإلصبلح المستشفيات، ممثل الوزير المكمف بالصحة والسك عضو حراث زبير -
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ، عضو حفصي يوسف -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو تواتي كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة ،  عضو رمضاني يوسف -
 يفية ،ممثمة الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الر  عضو بعوش فتيحة ليمى -
 والمواصبلت السمكية والبلسمكية،ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد  عضو بوشارب أحمد -
 ممثل الوالي. عضو مخالدي الياميف -

 

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

  2020 مارس 16المؤرخ في  258يعدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  23مؤرخ في  1080رقم  قــرار
  3الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر

 

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

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

 .منو 12تمـ، السيما المادة ؿ والميحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد ، الذي2003
سنة  أكتوبر 22الموافق  1430ذي القعدة عاـ  3المؤرخ في  341-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2السيما المادة  المعدؿ، ،3جامعة الجزائر إنشاء والمتضمف 2009
، 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
جامعة  إدارة مجمس لذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاءا 2020 مارس 16المؤرخ في  258وبمقتضى القرار رقـ  -

 .3الجزائر
 ُيـقـــــّرر
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 أعبله، كما ىو ، والمذكػور2020 مارس 16المؤرخ في  305يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.2المادة    
 2020 ديسمبر 23 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسم
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بزينة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو سعودي عبد هللام -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية، ةممثم عضو قايد صونيا -
 بالتكويف والتعميـ المينييف، ةالمكمف ةممثمة الوزير  عضو خالدي وردية -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بكة فريد -
 ثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري،مم عضو عثامنة جماؿ -
 بالشؤوف الخارجية،الوزير المكمف  ةممثم عضو مسدوا أمينة -
 ،بالتجارةممثل الوزير المكمف  عضو نيبوش أحسف -
 ،بالشباب والرياضةممثل الوزير المكمف  عضو بميل بوعبلـ -
 ،باإلتصاؿممثل الوزير المكمف  عضو مشداف دمحم -
 الوالي. ةممثم عضو تريعة أمينة  بف -

 

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

 تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة يتـضمـن تجديــد  2020ديسمبر  23مـؤرخ فـي  42رقـم  قــرار
 لــدى المدرسة العميا لألساتذة سطيف

 

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

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

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

      ماعية.االجت المتعمق بتسيير   الخدمات
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ. يتضمف تعييف
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .ات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالمحدد لصبلحي

المتضمف إنشاء مدرسة عميا ، 2015سنة جويمية  11ؤرخ في مال 183 -15ذي رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -
  .لؤلساتذة بسطيف

، المتضمف فرز األصوات اإلنتخابات لممثمي المستخدميف 2020 جواف سنة 23 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -
قنييف وأعواف المصالح واألعواف المتعاقديف في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا اإلدارييف والت

 .لؤلساتذة سطيف
، المتضمف فرز األصوات اإلنتخابات لممثمي األساتذة في 2020 أكتوبر سنة 26 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -

 ف.لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لؤلساتذة سطي
 

 ُيـقـــــّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لؤلساتذة سطيف. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـــادة 

 األعضاء الدائمون: 
 سبتي فوزية، -03 بوجعدار طارؽ، -02 عميرات أسامة،  -01
 شني رضواف. -06 وزاع الطاىر، -05 في عمي،مخمو  -04

 

 األعضاء اإلضافيون : 
   خالد جماؿ. -02 حمايزي بمقاسـ، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المــادة 
ىػذا القػرار والذي سينشر في النشرة الرسمية  يكمف السيػد مديػر المدرسة العميا لؤلساتذة سطيف بتنفيػذ :4المــادة 

 لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2020 ديسمبر 23حرر بالجزائر في: 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع

 األمين العام
 غوالي نور الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ، 2020ديسمبر  27مؤرخ في  1081 رقمقــرار 

 مركز البحث في البيوتكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

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

، 2007أكتوبر سنة  31الموافق  1428شواؿ عاـ  19المؤرخ في  338-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 4وتكنولوجيا، السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في البي



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   667

 

 

فمبر سنة نو  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سيما  2011
 منو. 13المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العمي وا

 

 ُيـقـــــّرر
 

ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  13تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمشار إليو أعبله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء لمجمس  2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 إدارة مركز البحث في البيوتكنولوجيا، كما يمي:
 النسبة لممثمي مؤسسات الدولة:ب 

 السيد قازد حساف، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 ، ممثبل عف الوزير المكمف بالمالية،حماني عمادالسيد  -
 ، ممثبل عف وزير الدفاع الوطني،بوشموخ عبد الغانيالسيد  -
 ،والتييئة العمرانية عات المحميةعف الوزير المكمف بالداخمية والجما مة، ممثسعدي فازية ةالسيد -
 ، ممثبل عف الوزير المكمف بالطاقة،نزار عز الديفالسيد  -
صبلح المستشفيات،دعاس دمحم عديلالسيد  -  ، ممثبل عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 السيد بف بمقاسـ عبد القادر، ممثبل عف الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية ، -
 أرزقي، ممثبل عف الوزيرة المكمفة بالبيئة،السيد بوطريق  -
 بالصيد البحري والمنتجات الصيدية،، ممثبل عف الوزير المكمف جيبللي مصطفىالسيد  -
 :بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 

 السيد مفجخ عيسى، -
 :بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط 

 السيد سويسي العربي، -
 نسبة لمباحثين:بال 

 السيد صمادي مصطفى عدناف، -
 السيد بف سويسي شوقي، -
 :بالنسبة لمستخدمي دعم البحث 

 السيد بوسحابة خولة، -
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 :األعضاء اآلخرين 
 / مدير المركز،      السيد عزيوف عمار  -
 / رئيس المجمس العممي،       السيد حرفي بوعبلـ -
 / مدير وحدة البحث.    السيد بف ناصر فاروؽ  -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.    : 2دة الما
 2020 ديسمبر 27 فيحرر بالجزائر 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د القواعد المتعمقة بالوقايةيحدّ ، 2020بر ديسم  27خ فيمؤرّ   1082رقم قــرار

 العممية ومكافحتيا ةمن السرق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق  2003 سنةيوليو  19الموافق  1424جمادى األولى عاـ  19مؤرخ في ال 05-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .بحقوؽ المؤلف والحقوؽ المجاورة
 2006 سنة يوليو 15الموافق  1427جمادى األولى عاـ  19لمؤرخ في ا 03-06مر رقـ ألوبمقتضى ا -

 .األساسي العاـ لموظيفة العمومية والمتضمف القانوف 
والمتضمف  1971غشت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  215 -71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الطبية، المعدؿ والمتمـ تنظيـ الدروس
 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20رقـ وبمقتضى المرسوـ الرئاسي  -

 .ف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـوالمتضمف تعيي
سنة  غشت 17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤرخ في  254-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .التأىيل الجامعي، المعدؿ والمتمـالمتخصص و والمتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج  1998
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ـالذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتم 2003
يونيو سنة  23الموافق  1425جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  180-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الجامعية وتشكيمو وسيرهالمينة خبلقيات أداب و آالذي يحدد صبلحيات مجمس  2004
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .مو وسيرهي والقواعد الخاصة بتنظيالذي يحدد مياـ المركز الجامع
 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعياألساسي والمتضمف القانوف 
  2008سنة مايو  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .الخاص باألستاذ الباحث األساسي والمتضمف القانوف 
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 2008مايو  سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  131-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الخاص بالباحث الدائـ األساسيوالمتضمف القانوف 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429 اـشعباف ع 17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر  وشيادة الدكتوراه

 2010سنة  أكتوبر 2الموافق  1431 عاـ شواؿ 23المؤرخ في  231-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الدكتوراه القانوف األساسي لطالبوالمتضمف 

 2011سنة  يوليو 3لموافق ا 1432 شعباف عاـ أوؿالمؤرخ في  236-11مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -
 .القانوف األساسي لممقيـ في العموـ الطبيةالمتضمف 

 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .عالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ ال

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ساسي النموذجي لممدرسة العمياألالذي يحدد القانوف ا

 2020يوليو سنة  25 الموافق  1441ذي الحجة عاـ  4 المؤرخ في 199-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وميةفي المؤسسات واإلدارات العم تقنيةولجاف الطعوف والمجاف ال عضاءألتعمق بالمجاف اإلدارية المتساوية اوالم

 .الذي يحدد كيفيات إعداد ومناقشة مذكرة الماستر 2014سنة  يونيو 9المؤرخ في  362وبمقتضى القرار رقـ  -
إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات والمتضمف  2014سنة  يونيو 11المؤرخ في  371وبمقتضى القرار رقـ  -

 .التعميـ العالي ويحدد تشكيميا وسيرىا
الذي يحدد كيفيات تنظيـ التكويف في الطور الثالث  2016سنة  يونيو 2المؤرخ في  547وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا
الذي يحدد القواعد المتعمقة بالوقاية مف السرقة  2016سنة  يوليو 28المؤرخ في 933  ر رقـوبمقتضى القرا -

 .العممية ومكافحتيا
 الطور في بالتكويف االلتحاؽ كيفيات يحدد الذي 2020ديسمبر  02المؤّرخ في  961 ر رقـوبمقتضى القرا -

 .ومناقشتيا الدكتوراه أطروحة اعداد وشروط وتنظيمو الثالث
والمتضمف إنشاء لجاف اآلداب واألخبلقيات في  2020بر سنة ديسم 10المؤرخ في  991رقـ وبمقتضى القرار  -

 مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي.
 ُيـقـــــّرر

 ول ألا الفصل

 عامة أحكام

 العممية ومكافحتيا. ةييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القواعد المتعمقة بالوقاية مف السرق ولى:ألالمادة ا
 ا يأتي:يقصد بمفيوـ ىذا القرار، م :2المادة 

 .الجامعة وممحقاتيا، المركز الجامعي، المدرسة العميا، مركز البحث المؤسسة:
 .مدير الجامعة، مدير المركز الجامعي، مدير المدرسة العميا، مدير مركز البحث مسؤول المؤسسة:

 الكمية، المعيد بالجامعة، المعيد بالمركز الجامعي.  وحدة التعميم والبحث:
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 ، مدير المعيد بالمركز الجامعي.ةالجامعبعميد الكمية، مدير المعيد  م والبحث:مسؤول وحدة التعمي
 وحدة التعميـ والبحث. الوحدة:

 الفصل الثاني

 جعريف السرقة العلمية
 

 تعتبر سرقة عممية بمفيوـ ىذا القرار، كل عمل يقوـ بو الطالب أو األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث :3المادة 
 عماؿألمنتائج أو غش في اثابت لتزوير فعل امعي أو الباحث الدائـ، أو مف يشارؾ في الج ستشفائياإل

 أو في أي منشورات عممية أو بيداغوجية أخرى.، العممية المطالب بيا
 وليذا الغرض، تعتبر سرقة عممية ما يأتي:

كتب أو  فكار أو معمومات أو نص أو فقرة أو مقطع مف مقاؿ منشور أو مفألاقتباس كمي أو جزئي  -
أو إعادة صياغتيا دوف ذكر مصادرىا ، أو مف مواقع إلكترونية أو دراسات أو تقارير مجبلت

 .صمييفألوأصحابيا ا
 .صمييفألودوف ذكر مصدرىا وأصحابيا ا، اقتباس مقاطع مف وثيقة دوف وضعيا بيف شولتيف -
 .صمييفألاستعماؿ معطيات خاصة  دوف تحديد مصدرىا وأصحابيا ا -
 .صمييفألأو استدالؿ معيف دوف ذكر مصدره وأصحابو ااستعماؿ برىاف  -
 مؤسسة واعتباره عمبًل شخصًيا، ىيئة أونشر نص أو مقاؿ أو مطبوعة أو تقرير أنجز مف طرؼ  -
استعماؿ إنتاج فني معيف أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداوؿ إحصائية أو  -

 .صمييفألوأصحابيا ا  رة إلى مصدرىامخططات في نص أو مقاؿ دوف اإلشا
الترجمة مف إحدى المغات إلى المغة التي يستخدميا الطالب أو األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث  -

 .و جزئية دوف ذكر المترجـ والمصدراالستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ بصفة كمية أ
الدائـ أو أي شخص آخر  قياـ األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث -

 .بإدراج اسمو في بحث أو أي عمل عممي دوف المشاركة في إعداده
 إذنو، بغرضبإذنو أو بدوف  ،قياـ الباحث الرئيسي بإدراج اسـ باحث آخر لـ يشارؾ في إنجاز العمل -

 .المساعدة عمى نشر العمل استنادا لسمعتو العممية
الستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ أو أي شخص آخر قياـ األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث ا -

أو إنجاز  ،بتكميف الطمبة أو أطراؼ أخرى  بإنجاز أعماؿ عممية مف أجل تبنييا في مشروع بحث
  .أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير عممي كتاب عممي

أو أي شخص  استعماؿ األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ -
أو لنشر مقاالت عممية  ،آخر، أعماؿ الطمبة ومذكراتيـ كمداخبلت في الممتقيات الوطنية والدولية

  .بالمجبلت والدوريات
إدراج أسماء خبراء كأعضاء في المجاف العممية لمممتقيات الوطنية أو الدولية أو في المجبلت  -

أو دوف  ،تعيد كتابي مف قبل أصحابيامف أجل كسب المصداقية دوف عمـ وموافقة و  ،والدوريات
 مشاركتيـ الفعمية في أعماليا.
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 الفصل الثالث

 العلمية ةثدابير الوقاية من السرق
 

 الفرع ألاول 

 ثدابير الححسيس والحوعية

 تمتـز مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي باتخاذ تدابير تحسيس وتوعية تخص، السيما: :4المادة 
 يفالجامعي يفاالستشفائي يفالباحثاتذة األسو ساتذة الباحثيف ألة لفائدة الطمبة واتنظيـ دورات تدريبي -

  .العممية ةوالباحثيف الدائميف حوؿ قواعد التوثيق العممي وكيفية تجنب السرق
 يفالجامعي يفاالستشفائي يفالباحثاتذة األسو تنظيـ ندوات وأياـ دراسية لفائدة الطمبة واألساتذة الباحثيف  -

 يف الدائميف الذيف يحضروف أطروحات الدكتوراه.والباحث
 .وثيق في كل أطوار التكويف العاليأخبلقيات البحث العممي والت مادةإدراج  -
 .في البحث العمميالعممية ة إعداد أدلة إعبلمية تدعيمية حوؿ مناىج التوثيق وتجنب السرق -
 راءات القانونية في حالة ثبوت السرقة العمميةجإلإدراج عبارة التعيد بااللتزاـ بالنزاىة العممية والتذكير با -

 في بطاقة الطالب وطيمة مساره الجامعي.
 

 الفرع الثاني
 

 ثنظيم ثأطير الحكوين في الدكحوراه ونشاطات البحث العلمي
 

الييئات مع مراعاة األحكاـ التنظيمية المتعمقة بالتكويف في الدكتوراه وتنظيـ نشاطات البحث، تتولى  :5المادة 
 لعممية في مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي ما يأتي:ا
 .البحثاحتراـ تخصص كل أستاذ باحث أو باحث دائـ عند تكميفيـ باإلشراؼ عمى نشاطات وأعماؿ  -
تشكيل لجاف المناقشة والخبرة العممية مف بيف الكفاءات المختصة في ميدانيا العممي، السيما بالنسبة  -

 .المطبوعات البيداغوجيةو  شاريع البحث، المقاالتلؤلطروحات، المذكرات، م
مذكرات التخرج ومذكرات الماستر وأطروحات الدكتوراه، استنادا إلى قاعدة بيانات  مواضيعاختيار  -

مف أجل تجنب عمميات النقل مف  ،التي تـ تناوليا مف قبل اضيعياواألطروحات ومو  بعناويف المذكرات
 .اإلنترنت والسرقة العممية

 .طروحةألطالب الدكتوراه باإلمضاء عمى ميثاؽ ا  إلزاـ -
والباحث الدائـ بتقديـ تقرير سنوي  واألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي ستاذ الباحثألإلزاـ الطالب وا -

عف حالة تقدـ أعماؿ البحث أماـ الييئات العممية مف أجل المتابعة والتقييـ حسب الكيفيات المنصوص 
 المفعوؿ. عمييا في التنظيـ الساري 

 الفرع الثالث

 ثدابير الرقابة
 

 تمـز مؤسسات التعميـ العالي ومؤسسات البحث باتخاذ تدابير الرقابة التالية:  :6المادة 
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 مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي، قاعدة بيانات  لكلل االكترونيةقع امو التأسيس عمى مستوى  -
 ساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف  والباحثيفألحثيف واساتذة الباألاألعماؿ المنجزة مف قبل الطمبة وا

 مذكرات التخرج ومذكرات الماستر والماجستير وأطروحات الدكتوراه، تقاريرعمى الخصوص شمل تالدائميف، 
 .التربصات الميدانية، مشاريع البحث، والمطبوعات البيداغوجية

 ساتذة الباحثيفألسماء األث، قاعدة بيانات رقمية تأسيس لدى كل مؤسسات التعميـ العالي ومؤسسات البح -
 ،وسيرىـ الذاتية ،ساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف والباحثيف الدائميف حسب شعبيـ وتخصصيـألوا

 .لبلستعانة بخبرتيـ مف أجل تقييـ أعماؿ وأنشطة البحث العممي ،ومجاالت اىتماماتيـ العممية والبحثية
 أو ،جنبيةألعربية والمغات امغة الات معموماتية كاشفة لمسرقات العممية باليجشراء حقوؽ استعماؿ برم -

 يةوغيرىا مف البرمجيات المتوفرة أو إنشاء برمج ،استعماؿ البرمجيات المجانية المتوفرة في شبكة اإلنترنت
 العممية.لمسرقة  ةكاشف ةجزائري ةمعموماتي

أستاذ باحث استشفائي جامعي أو باحث دائـ عند تسجيل يتعيف عمى كل طالب أو أستاذ باحث أو  :7المادة 
إمضاء التزاـ بالنزاىة العممية يودع لدى المصالح اإلدارية المختصة  ،موضوع بحث أو مذكرة أو أطروحة

 لوحدة التعميـ والبحث.
 يحدد نموذج االلتزاـ بالنزاىة العممية طبقا لمممحق المرفق بيذا القرار.

 

 الفصل الرابع

 خطار بالسرقة العلمية ومعاقبتهاإلالنظر في اإحراءات 
 

 الفرع ألاول 

 إلاحراءات الخاصة بالطالب

، مف ىذا القرار 3بوقوع سرقة عممية كما ىي محددة في المادة  ،مف أي شخص كاف ،يبمغ كل إخطار: 8المادة 
ـ إلى مسؤوؿ سمّ ي ،دلة المادية المثبتةألمرفق بالوثائق وا ،ترتكب مف طرؼ الطالب، بتقرير كتابي مفصل

 وحدة التعميـ والبحث.
خبلقيات لممؤسسة مف ألداب واآللجنة اإلى يحيل مسؤوؿ وحدة التعميـ والبحث التقرير المذكور أعبله  فورا 

 أجل إجراء التحقيقات والتحريات البلزمة بشأنو.
ـ والبحث بعد إجراء خبلقيات لممؤسسة تقريرىا النيائي لمسؤوؿ وحدة التعميألداب واآلتقدـ لجنة ا :9المادة 

 بالواقعة. اابتداء مف تاريخ إخطارى يوًما (30)ثبلثيفالتحقيقات والتحريات البلزمة، في أجل ال يتعدى 
خبلقيات لممؤسسة ثبوت السرقة العممية، يحيل مسؤوؿ وحدة ألداب واآلعندما يتضمف تقرير لجنة ا :10المادة 

 التعميـ والبحث الممف عمى مجمس تأديب الوحدة. 
دلة أليعمـ مسؤوؿ وحدة التعميـ والبحث الطالب المتيـ بالسرقة العممية كتابيا بالوقائع المنسوبة إليو وا :11المادة 

جاؿ المنصوص آلخبلؿ ا ،حالة عمى مجمس التأديب وتاريخ ومكاف انعقادهإلالمادية الثبوتية مرفقا بمقرر ا
 عمييا في التنظيـ الساري المفعوؿ.
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س تأديب وحدة التعميـ والبحث في اآلجاؿ المنصوص عمييا في التنظيـ المعموؿ بو لمفصل يجتمع مجم :12المادة 
 في الوقائع المعروضة عميو.

داب آللمتقرير الذي يقدمو أحد أعضاء لجنة ا يستمع أعضاء مجمس تأديب وحدة التعميـ والبحث :13المادة 
دلة التي سمحت بالتأكد مف ألوا ،طالبخبلقيات لممؤسسة الذي يجب أف يتضمف الوقائع المنسوبة لمألوا

 عو.اثـ يستمع لمطالب المتيـ مف أجل تقديـ دف ،صحة وقوع السرقة العممية
ا ما عدا في حالة القّوة يجب عمى الطالب المتيـ الذي يحاؿ عمى مجمس التأديب المثوؿ شخصي :14المادة 

 القاىرة.
يتعيف عميو إخطار  ،وليذا الغرض. عف نفسو يمكف الطالب المتيـ إحضار أي شخص لمرافقتو في الدفاع

شخاص الذيف يرافقونو في الدفاع عف نفسو قبل انعقاد ألايا بأسماء مسؤوؿ وحدة التعميـ والبحث كتاب
 ( أياـ عمى األقل.3مجمس التأديب بثبلثة)

بحث مسؤوؿ وحدة التعميـ واليا مف كتاب سباب مبررة يمكف أف يمتمسألإذا تعذر حضور الطالب المتيـ 
 ( أياـ.3قبل انعقاد مجمس التأديب بثبلثة )يا تمثيمو مف قبل مدافعو وأف يقدـ مبلحظاتو ودفوعو كتاب

يتعيف عمى مجمس التأديب أف يسجل في محضر االستماع الوقائع المنسوبة لمطالب المتيـ كما ىي  :15المادة 
 .تبريراتوالطالب المتيـ و إضافة لمبلحظات ، خبلقيات لممؤسسةألداب واآلمحددة في تقرير لجنة ا

جاؿ المحددة آليفصل مجمس تأديب وحدة التعميـ والبحث في الوقائع المنسوبة لمطالب المتيـ خبلؿ ا :16المادة 
 في التنظيـ المعموؿ بو.

لطالب الطعف في القرار الذي يتخذه مجمس تأديب وحدة التعميـ والبحث أماـ مجمس تأديب ايمكف  :17المادة 
 ، والمذكور أعبله.2014 يونيو 11المؤرخ في  371قا  ألحكاـ القرار رقـ طب ،المؤسسة

 

 الفرع الثاني

 إلاحراءات الخاصة باألسحاذ الباحث،

 وألاسحاذ الباحث الاسخشفائي الجامعي والباحث الدائم

 ،القرارمف ىذا  3 بوقوع سرقة عممية كما ىي محددة في المادة ،مف أي شخص كاف ،كل إخطار يبمغُ  :18المادة 
بتقرير كتابي  ،رتكب مف طرؼ األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـتُ 

 إلى مسؤوؿ وحدة التعميـ والبحث. ـُ مَ سَ دلة المادية المثبتة يُ ألمفصل مرفق بالوثائق وا
خبلقيات لممؤسسة  ألداب واآللجنة اإلى يحيل مسؤوؿ وحدة التعميـ والبحث التقرير المذكور أعبله  فورا 

 مف أجل إجراء التحقيقات والتحريات البلزمة بشأنو.
خبلقيات لممؤسسة تقريرىا النيائي لمسؤوؿ المؤسسة بعد إجراء التحقيقات ألداب واآلتقدـ لجنة ا :19المادة 

السرقة  ( يوما ابتداء مف تاريخ إخطاره بواقعة45) وأربعيفوالتحريات البلزمة في أجل ال يتعدى خمسة 
 العممية.
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وقوع السرقة العممية، يتولى مدير  ثبوتخبلقيات لممؤسسة ألداب واآلعندما يتضمف تقرير لجنة ا :20المادة 
مف األمر رقـ  166جاؿ المحددة في المادة آلعضاء في األالمؤسسة إخطار المجنة اإلدارية المتساوية ا

 والمذكور أعبله.، 2006وليو سنة ي 15الموافق  1427جمادى األولى عاـ 19المؤرخ في  06-03
يحق لؤلستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ  أف يبمغ كتابيا : 21المادة 

دارية إلالمجنة ا ـوأف يبمغ بتاريخ مثولو أما، وأف يطمع عمى كامل ممفو التأديبي ،خطاء المنسوبة إليوألبا
( يوًما ابتداء مف 15موصى عميو مع وصل استبلـ، في أجل خمسة عشر )عضاء بالبريد الألالمتساوية ا

 تاريخ تحريؾ الدعوى التأديبية.
خبلقيات ألداب واآلعضاء لمتقرير الذي يقدمو أحد أعضاء لجنة األدارية المتساوية اإلتستمع المجنة ا :22المادة 

تأكد مف صحة وقوع السرقة دلة التي سمحت بالألوا ،لممؤسسة الذي يجب أف يتضمف الوقائع المنسوبة
 حوؿ الوقائع المنسوبة إليو.دفاعو ثـ تستمع لمطرؼ المتيـ ليقدـ ، العممية

يجب عمى األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ الذي يحاؿ عمى   :23المادة 
 ة القوة القاىرة.حالفي  اعضاء المثوؿ شخصيا ما عدألالمجنة اإلدارية المتساوية ا

أو  يايمكف األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ تقديـ مبلحظاتو كتاب
 أو بأي موظف يختاره بنفسو. مؤىل ، ويحق لو أف يستعيف بمدافعاشفوي

حالة تقديمو لمبرر  في ،يمكف األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ
 تمثيمو مف قبل مدافعو. عضاء المختصةألدارية المتساوية اإلأف يمتمس مف المجنة ا، مقبوؿ لغيابو

أسماء األشخاص الذيف ب بياعضاء كتاألخطر المجنة اإلدارية المتساوية ايفي كمتا الحالتيف، يجب أف 
 ـ.( أيا03يختارىـ لمدفاع عنو أو لتمثيمو قبل انعقادىا بثبلثة )

عضاء أف تسجل في محضر االستماع الوقائع المنسوبة لمطرؼ  أليجب عمى المجنة اإلدارية المتساوية ا :24المادة 
خبلقيات لممؤسسة، إضافة إلى مبلحظات ودفوع ألداب واآلالمتيـ كما ىي محددة في تقرير مجمس ا

 الطرؼ المتيـ أو دفاعو.
( أياـ ابتداء مف 08العقوبة التأديبية في أجل ال يتعدى ثمانية )يبمغ الطرؼ المعني بالقرار المتضمف  :25المادة 

 تاريخ اتخاذ القرار، ويحفع في ممفو اإلداري.
يمكف األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ الطعف في القرار الذي  :26المادة 

جاؿ المنصوص آلنة الطعف المختصة، وفق الشروط واعضاء أماـ لجألتتخذه المجنة اإلدارية المتساوية ا
 عمييا في التشريع الساري المفعوؿ.

 

 



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   675

 

 

 ثالثالفرع ال
 

 العقوبات
 

دوف المساس بالعقوبات المنصوص عمييا في التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما، ال سيما تمؾ المحددة في  :27المادة 
أعبله، كل تصرؼ يشكل سرقة عممية بمفيـو ، والمذكور  2014 يونيو 11المؤرخ في  371القرار رقـ 

عماؿ العممية والبيداغوجية المطالب بيا مف طرؼ الطالب في ألمف ىذا القرار ولو صمة با 3المادة 
إلى  ومذكرات التخرج في الميسانس والماستر والماجستير والدكتوراه قبل أو بعد مناقشتيا، يعرض صاحب

 و. إبطاؿ المناقشة وسحب المقب الحائز عمي
جمادى األولى  19المؤرخ في  03-06دوف المساس بالعقوبات المنصوص عمييا في األمر رقـ  :28المادة 

والمذكور أعبله، كل تصرؼ يشكل سرقة عممية بمفيوـ المادة  2006يوليو سنة  15الموافق  1427عاـ
األستاذ الباحث أو عماؿ العممية والبيداغوجية المطالب بيا مف طرؼ ألولو صمة با ،مف ىذا القرار 3

األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ في النشاطات البيداغوجية والعممية وفي مذكرات 
أو أية منشورات  ،أو أعماؿ التأىيل الجامعي ،خرى ألومشاريع البحث ا ،الماجستير وأطروحات الدكتوراه

يعرض  ،بعد مناقشتيا أو نشرىا أو عرضيا لمتقييـوالمثبتة قانونا، أثناء أو  ،عممية أو بيداغوجية أخرى 
 عماؿ أو سحبيا مف النشر.ألصاحبو إلى إبطاؿ المناقشة وسحب المقب الحائز عميو أو وقف نشر تمؾ ا

دلة أو بسبب وقائع غير واردة في نص ألتتوقف جميع المتابعات التأديبية ضد كل شخص لعدـ كفاية ا :29المادة 
 مف ىذا القرار. 3المادة 

 05-03يمكف كل جية متضررة مف فعل ثابت لمسرقة العممية مقاضاة أصحابو طبقا ألحكاـ األمر رقـ  :30المادة 
  ، والمذكور أعبله.2003يوليو سنة  19الموافق  1424جمادى األولى عاـ  19المؤرخ في 

 

 الخامسالفصل 
 

 أحكام خحامية
 

رقة العممية ومكافحتيا في المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي تحدد القواعد المتعمقة بالوقاية مف الس :31 المادة
 بقرار مف وزير التعميـ العالي والبحث العممي. 

 ، والمذكور أعبله.2016يوليو سنة  28المؤرخ في  933تمغى أحكاـ القرار رقـ   :32 المادة
  وبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومسؤوليكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  والمدير العاـ لم :33المادة 

في النشرة  مؤسسات التعميـ العالي ومؤسسات البحث، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020 ديسمبر 27 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2020ديسمبر  27المؤرخ في  1082ممحق  بالقرار  رقم 
 ايمية ومكافحتمقة بالوقاية من السرقة العمالذي يحدد القواعد المتع

 
 

 ية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجسائر 

 وصاسة الخعليم العالي والبحث العلمي
 

 

 مؤسسة الحعليم العالي والبحث العلمي: 
 

 نموذج الحصريح الشرفي 

 بحث إلنجاز مية لة العنزاهبقواعد ال بااللتزامخاص ال

 

 ه، سفلأها املمض ي أ

 ..........................................................الصفت: طالب، أسخار، باحث . ........................................................ :)ة(السيذ

 .......................................................................... والصادسة بخاسيخ....الىطىيت سكم:........الحامل)ة( لبطاكت الخعشيف 

 .....................................................................................كسم .............................................بيليت / معهذ  )ة(املسجل

                   ،)مزهشة الخخشج، مزهشة ماستر، مزهشة ماحسخحر، أطشوحت دهخىساٍ)بئهجاص أعماٌ بحث  )ة(فلواملي

 .............................................................................................................................................................ها:..............عىىان

........................................................................................................................................................................................ 

واديميت ألات َيت والجزاهىكياث املالخألا جيت ومعايحر هميت واملىلأصشح بششفي أوي ألتزم بمشاعاة املعايحر الع            

  .ٍال هجاص البحث املزوىس أعإىبت في لاملط

 

 ......................... :الخاسيخ

 

 جىكيع املعني )ة(                                                                                                                               
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 2019جانفي  13المؤرخ في  37يعدل القرار رقم ، 2020ديسمبر  29 المؤرخ في 1085رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية

 

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

 .المعدؿ والمتمـ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ما والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال سي 2011
 منو.  13المادة 

، 2012غشت سنة  21الموافق  1433شواؿ عاـ  3المؤرخ في  316-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 5والمتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، السيما المادة 

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2019جانفي  13المؤرخ في  37وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، المعدؿ.

 

 ُيـقـــــّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعبله، 2019جانفي  13المؤرخ في  37دؿ المادة األولى مف القرار رقـ تع المادة األولى:
 وتحرر المادة األولى كما يأتي:

 (.....................................بدون تغيير:..............................)المادة األولى"
 ث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية، كمايمي:تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البح

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 ، ممثمة وزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،آيت يحي غيدوش كميمةالسيدة  -
 ، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية،أوذينة عمرالسيد  -
 ، ممثل عف وزير الدفاع الوطني،بمعويرة عياشالسيد  -
 ، ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة،رماضنة دمحمالسيد  -
 ، ممثمة عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،خداش نيمة ديناالسيدة  -
 ، ممثل عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،ريابي زاكي زىيرالسيد  -
 مكمف بالصناعة ،ال ، ممثل عف الوزيربراىيمي مسعودالسيد  -
 ، ممثل عف الوزير المكمف بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية.جواني كريم دفر هللاالسيد  -
 .".......................................والباقي بدون تغيير................................"

 والبحث العممي.     ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  :2المادة 
 2020 ديسمبر 29 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتـضمـن تجديــد تـشكـيــمــة لـجنـة الخــدمــات اإلجتـمــاعيــة  2020ديسمبر  29ـي مـؤرخ ف  43رقـم  قــرار
 لــدى مدرسة الدراسات العميا التجارية

 

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

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

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

      االجتماعية. المتعمق بتسيير الخدمات
، 2020يونيو سنة  23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة عاـ  163-20بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتمـ.يتضمف تعيي
تحويل المعيد الوطني المتضمف ، 2008سنة جويمية  14ؤرخ في مال 223-08ذي رقـ يالمرسـو التنفبمقتضى  -

 لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة.
المدرسة المتضمف تغيير تسمية ، 2009سنة أكتوبر  12ؤرخ في مال 330-09ذي رقـ يالمرسوـ التنفبمقتضى  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصبلحيات وز 
، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2020 أكتوبر سنة 20 نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في -

 اإلجتماعية  لدى مدرسة الدراسات العميا التجارية.
 

 ُيـقـــــّرر
 

 اإلجتماعية لدى مدرسة الدراسات العميا التجارية. تجدد تشكيمة لجنة الخدمات المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المـادة 

 األعضاء الدائمون:
 سمار سميحة، -03 شبللي رشيد، -02 حدو الحاج عبد الكريـ،  -01
   عسيمة نبيمة. -05 أيت حساف سميـ، -04

 األعضاء اإلضافيون :
   عقوف سميـ. -02 لرباس سامية، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3 المـــــادة
يكمف السيػد مديػر مدرسة الدراسات العميا التجارية بتنفيػذ ىػذا القػرار والذي سينشر في النشرة الرسمية  :4المـــــادة 

 العالي والبحث العممي.لوزارة التعميػـ 
 

 2020 ديسمبر 29حرر بالجزائر في: 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي/ع

 األمين العام
 غوالي نور الدين
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 وان بعن ةالمفتوح الميسانستضّمن تأىيل ي، 2020ديسمبر  30مؤرخ في  1087رقم  قــرار
 التكوين المتواصلبجامعة في ميدان "آداب ولغات أجنبية"  2021-2020الّسنة الجامعية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .والمتّمـعالي، المعّدؿ القانوف التوجييي لمتعميـ ال
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 ،1990سنة  مايو 26الموافق  1410ذي القعدة عاـ  02المؤّرخ في  149-90وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وتنظيميا وعمميا، لتكويف المتواصلاجامعة  المتضمف إنشاء
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه الماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434بيع األّوؿ عاـ ر  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
د حدّ يالمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف و  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وسيرىا مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا
لتحاؽ بجامعة التكويف الذي يحدد مياـ وشروط اال 2017أكتوبر 23المؤرخ في  1022وبمقتضى القرار رقـ  -

 المتواصل،.
 .2020ديسمبر  23المؤرخ في  البيداغوجية الوطنية لميداف" آداب ولغات أجنبية "عمى محضر المجنة  وبناءً  -

 

 ُيـقـــــّرر
 

بجامعة التكويف المتواصل في ميداف  2021-2020ة الّسنة الجامعي تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف الماّدة األولى:
 تي:ب ولغات أجنبية" طبقا لمجدوؿ اآل"آدا

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميدان
 أكاديمي/ عبر الخط انجميزية تقنية لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية

 

، كّل فيما يخّصو بتطبيق متواصلالتكويف اليكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :2الماّدة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2020ديسمبر  30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمن إلغاء المناقصة الوطنية المحدود، 2020توبر أك 25مؤّرخ في  326ّرر رقم ــــمق
 2015إيسطو  LPMF //22 رقم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا  1984أوت  18المؤرخ في  212-84مقتضى المرسوـ رقـ ب -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتمـ
، 2010أكتوبر سنة  07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10رقـ  بمقتضى المرسـو الرئاسيو  -

 .منو 114المعّدؿ والمتّمـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية، السيما المادة 
، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .منو 216لعمومية وتفويضات المرفق العاـ، السيما المادة المتضمف تنظيـ الصفقات ا
 2020 يونيو سنة 23الموافق  1441المؤرخ في أوؿ ذي القعدة  163–20وبمقتػضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013جانفي سنة  30الموافق  1434 ربيع األّوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ و  -

 .الذي يحّدد صبلحيات التعميـ العالي والبحث العممي
المتعمقة باقتناء، تركيب  2015/إيسطو LPMF/22عمى اإلعبلف عف المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  وبناءً  -

لفائدة  « physique des matériaux et des fluides LPMF »وتشغيل المعدات العممية مخبر األبحاث 
والنشرة  2015سبتمبر  02" بتاريخ Le Tempsجامعة العموـ والتكنولوجيا بوىراف، الصادر بجريدتي "األمة"، "

 .الّرسمية لصفقات المتعامل العمومي
الوارد عف السّيد مدير جامعة وىراف لمعموـ  2020أكتوبر  11المؤرخ في  2772019عمى اإلرساؿ رقـ  وبناءً  -

 .2015/إيسطو LPMF/22تعّمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ والتكنولوجيا الم
 

 ُيـقـــــّرر
 

المػػػؤرخ  236-10( مف المرسػػػوـ الرئاسػػػػي رقـ 07) الفقػػػرة السابعػػػة 114تطبيػػػػػقا ألحكػػػاـ المػػػػادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمػػػـ، والمذكػػػور أعبله، تمغى 2010ػػػػة أكتوبر سن 7الموافق  1431شػػػّواؿ عاـ  28في 

المتعمقػػػػة باقتنػػػاء، تركيب وتشغيػػػػل  2015/إيسطػػػػوLPMF/22المناقصة الوطنيػػة المحػػػدودة رقػػـ 
 « physique des matériaux et des fluides LPMF »المعػػػدات العمميػػػة لصالح مخبػػػػر األبحػػػاث

 02" بتاريخ LeTempsدة جامعة األبحاث والتكنولوجيا بوىراف، الصادر بجريدتي "األمة"، "لفائ
 .والنشرة الّرسمية لصفقات المتعامل العمومي 2015سبتمبر 

 .يكّمف مدير جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا بتطبيق أحكاـ ىذا المقّرر :2المادة 
 سمية لوزارة التعميـ العالي.ينشر ىذا المقّرر في النشرة الرّ  :3المادة 

 2020 أكتوبر 25 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ن وضع جزء من ىياكل المركز الجامعي بالنعامة،تحت يتضم، 2020ديسمبر  02ُمؤّرخ في  359رقم  قــررم
 "المحطة التجريبية لوسط الفيزياء الحيوي " تصرف مركز البحث العممي والتقني حول المناطق القاحمة لتوطين

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2020سنة  يونيو 23فق الموا 1441عاـ ذي القعدة  أوؿخ في المؤرّ  163-20المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 .، الُمعدؿ والمتمـالمتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادى الثانية عاـ  7المؤّرخ في  478-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، المعدؿ والمتمـ1991
، 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30المؤّرخ في  205-10لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -

 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعدؿ والمتمـ
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العمميالذي ُيحدد صبلحيات وزير 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والُمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعّدؿ
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا
، والُمتضمف إنشاء 2018يوليو سنة  12الُموافق  1439شواؿ عاـ  28وبُمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في  -

 قني حوؿ المناطق القاحمة.محطات تجريبية لمركز البحث العممي والت
 

 ُيـقـــــّرر
 

توضع بعض ىياكل المركز الجامعي بالنعامة، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر، تحت تصرؼ مركز  المادة األولى:
 البحث العممي والتقني لممناطق القاحمة لتوطيف المحطة التجريبية لوسط الفيزياء الحيوي.

 كل.االيي هبكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذوالتقني لممناطق القاحمة، مركز البحث العممي  تكفلي :2المادة 
الوسائل وُمراقبة و مدير الميزانية المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، و  ُيكّمف كل مف :3المادة 

ومدير مركز  ممي،باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث الع ومدير التنمية واالستشراؼ، ،التسيير
بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة  ،كل فيما يخصوالبحث العممي والتقني لممناطق القاحمة، 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020ديسمبر  02 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2020ديسمبر  02ُمؤّرخ في ال 359 رقم رُمـمـــحق بالُمقر 
 

 

مركز البحث العممي والتقني لممناطق القاحمة بالمركز الجامعي تقع اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ      
 وتتكوف مف: التجريبية لوسط الفيزياء الحيوي، المحطة لتوطيف، 2ـ 185ة مساحتيا لمنعام

 

  2ـ 45قاعتيف مساحة كل منيما. 
  2ـ 50قاعة مساحتيا. 
  2ـ 45رواؽ مساحتو. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جزء من ىياكل مؤسسات جامعية، تحت تصرف  يتضمن وضع، 2020ديسمبر  02ُمؤّرخ في  360 رقم قــررم
 . »أرضيات تقنية لمحساب المكثف كمصالح مشتركة« لتوطين CERISTوالتقنيمركز البحث في اإلعالم العممي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 
 

 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1والمتضمف تنظيـ جامعة وىراف 

 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  212-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .( وسيرىا، المعدؿ والمتمـUSTOوالمتضمف تنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا )

 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤّرخ في  213-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 وسيرىا، المعدؿ والمتمـ. 1والمتضمف تنظيـ جامعة قسنطينة

 1985 سنة مارس 16الموافق  1405عاـ  جمادى الثانية 24خ في المؤرّ  56-85 رقـ المرسـو بمقتضىو  -
 .إنشاء مركز البحث في اإلعبلـ العممي والتقني، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف و 

 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ ذي القعدة  أوؿخ في المؤرّ  163-20المرسوـ الرئاسي رقـ  وبمقتضى -
 .، الُمعّدؿ والمتّمـالمتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .عة تممساف، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إنشاء جام 1989

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  139-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدؿ والمتمـ 1989

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، المعّدؿ والمتمـ 1989

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤّرخ في  141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدؿ والمتمـ، 1989

 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ
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 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ

يوليو سنة  23الموافق  1422األولى عاـ  جمادى 2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ 2001

سنة  رسبتمب 18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤّرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، المعّدؿ والمتمـ 2001

سنة  رسبتمب 18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤّرخ في  272-01ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -
 .والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، المعّدؿ والمتمـ 2001

سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ؿ والمتمـوالمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعد 2001

 2003يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ

 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .جمفةوالمتضمف إنشاء جامعة ال

 2009يناير سنة  4الموافق  1430ُمحـر عاـ  7المؤّرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة المدية، المعدؿ والمتمـ

 2009يناير سنة  4الموافق  1430ُمحـر عاـ  7المؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لمعدؿ والمتمـوالمتضمف إنشاء جامعة معسكر، ا

 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤّرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 متضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج.وال

 ،2012 سنة يوليو 21الموافق  1433عاـ رمضاف  2خ في المؤرّ  293-12وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 13مف المادة  3كة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السيما المطة الُمحدد لمياـ المصالح المشتر 

 .منو
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذي الحجة عاـ  13المؤّرخ في  376-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

ية متعددة والمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطن 2012
 .التقنيات بوىراف

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي ُيحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والُمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، المعّدؿ

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لوجي وتنظيمياالذي ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنو 
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 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤّرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة باتنة

 

 ُيـقـــــّرر
 

، تممساف، 1، العموـ والتكنولوجيا بوىراف، قسنطينة1يوضع جزء مف ىياكل الجامعات التالية: وىراف المادة األولى:
، بسكرة، ورقمة، األغواط، سكيكدة، قالمة، جيجل، الجمفة، ، سيدي بمعباس، بجاية1سطيف يزي وزو،ت

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، تحت تصرؼ وكذا  ،2المدية، معسكر، برج بوعريريج، باتنة
ت تقنية لمحساب أرضيا «مركز البحث في اإلعبلـ العممي والتقني لتوطيف المصالح المشتركة المسماة

 ، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر.»الُمكثف
 كل.االيي هبكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذمركز البحث في اإلعبلـ العممي والتقني،  تكفلي :2المادة 
الوسائل وُمراقبة و مدير الميزانية المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، و  ُيكّمف كل مف :3 المادة

ومدير مركز  باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير التنمية واالستشراؼ، ،لتسييرا
بتنفيذ ىذا  ،كل فيما يخصوالبحث في اإلعبلـ العممي والتقني، ومدراء المؤسسات الجامعية المعنية، 

 .المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
 2020ديسمبر  02 فيحرر بالجزائر 

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق بالقرار

 2020ديسمبر  02ُمؤّرخ في ال 360ُمـمـــحق بالُمقر رقم  
 

 

 المصالح المشتركة المسماة لتوطيف مركز البحث في اإلعبلـ العممي والتقنياليياكل الموضوعة تحت تصرؼ      
 في أجزاء مف ىياكل المؤسسات الجامعية التالية: لتتمث ،»أرضيات تقنية لمحساب الُمكثف«

 

 2ـ 85اؽ بمساحة إجمالية قاعة + مكتبيف + دورة المياه + رو  :1جامعة وىران. 
 2ـ 40: قاعتيف مساحة كل منيما جامعة العموم والتكنولوجيا بوىران. 
 2ـ 300فضاء ٌمخصص لؤلرضية التقنية مساحتو  :1جامعة قسنطينة. 
 :2ـ 20+ مكتب مساحتو 2ـ 40قاعة مساحتيا  جامعة تممسان. 
 :2ـ 20+ مكتب مساحتو 2ـ 48قاعة مساحتيا  جامعة تيزي وزو. 
 2ـ 96+ قاعة مساحتيا 2ـ 33قاعة مساحتيا  :1معة سطيفجا. 
 :2ـ 18قاعة مساحتيا  جامعة سيدي بمعباس. 
 :2ـ 32,16قاعة مساحتيا  جامعة بجاية. 
 :2ـ 19,35بيو مساحتو  +2ـ 16,75+ مكتب مساحتو 2ـ 33,66قاعة مساحتيا  جامعة بسكرة. 
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 :2ـ 118قاعة مساحتيا  جامعة ورقمة. 
 :2ـ 140+ مكاتب مساحتيا  2ـ 143+ قاعة مساحتيا 2ـ 18عة مساحتيا قا جامعة األغواط. 
 :2ـ 19,26مكتب مساحتو  + 2ـ 12,10مكتب مساحتو  + 2ـ 35,52قاعة مساحتيا  جامعة سكيكدة. 
 :2ـ 35+ مكتب مساحتو 2ـ 25قاعة مساحتيا  جامعة قالمة. 
 :2ـ 12+ مكتب مساحتو  2ـ 40قاعة مساحتيا  جامعة جيجل. 
 2ـ 12+ مكتب مساحتو 2ـ 20قاعة مساحتيا  لجمفة:جامعة ا. 
 :2ـ 130,29قاعة مساحتيا  جامعة المدية. 
 :2ـ 10,59+مكتب مساحتو 2ـ 25,48قاعة مساحتيا  جامعة معسكر. 
 :2ـ 50+ مكتب مساحتو  2ـ 25قاعة مساحتيا  جامعة برج بوعريريج. 
 قاعة 2ـ 35+ مكتب مساحتو 2ـ 12ما مكاتب مساحة كل مني 5+  2ـ 97قاعة مساحتيا  :2جامعة باتنة +

 .2ـ 50+ قاعة لمتكويف مساحتيا 2ـ 114+ قاعة المحاضرات مساحتيا 2ـ 50االجتماعات مساحتيا 
 2ـ 17مخصص مساحتو  + فضاء2ـ 42: قاعة مساحتيا المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن وضع جزء من اليياكل التابعة سابقًا لكمية الطب، 2020ديسمبر  02ُمؤّرخ في  361رقم  قــررم

 بوىران تحت تصرف المدرسة العميا في االقتصاد 1جامعة وىران
 

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

 عة وىراف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.والمتضمف تنظيـ جام
 2020سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ ذي القعدة  أوؿخ في المؤرّ  163-20المرسوـ الرئاسي رقـ  وبمقتضى -

 .، الُمعدؿ والمتمـالمتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي ُيحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2013يناير سنة  30الُموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ـ العالي والبحث العممي، المعّدؿ.يوالُمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في وزارة التعم
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادى األولى  عاـ  18 المؤرخ في  85-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

والتجارية وعموـ التسيير بوىراف إلى مدرسة  االقتصاديةمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ وال 2017
 .لبلقتصادعميا 

جزء مف اليياكل التابعة سابقًا لكمية  متضمف تحويلوال 2015 أفريل 01 المؤرخ في  155 ر رقـالُمقر وبمقتضى  -
والتجارية وعموـ  االقتصاديةالمدرسة التحضيرية في العموـ ببئر الجير والية وىراف، لفائدة  1الطب جامعة وىراف

 .التسيير بوىراف
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 ُيـقـــــّرر
 

ببئر الجير والية وىراف، تحت  1لتابعة سابقًا لكمية الطب جامعة وىرافيوضع جزء مف اليياكل ا المادة األولى:
 في ُممحق ىذا المقرر. تصرؼ المدرسة العميا لبلقتصاد بوىراف، المذكورة

 كل.االيي هبكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذالمدرسة العميا لبلقتصاد بوىراف،  تكفلت :2المادة 
جزء مف اليياكل التابعة  متضمف تحويلال 2015 أفريل 01 المؤرخ في 155 ُتمغى أحكاـ الُمقرر رقـ :3المادة 

المدرسة التحضيرية في العمـو ببئر الجير والية وىراف، لفائدة  1سابقًا لكمية الطب جامعة وىراف
 .والتجارية وعموـ التسيير بوىراف االقتصادية

باإلدارة المركزية  ومدير التنمية واالستشراؼ، ،لتسييرالوسائل وُمراقبة او مدير الميزانية  ُيكّمف كل مف: 4المادة 
بتنفيذ ىذا  ،كل فيما يخصوومدير المدرسة العميا لبلقتصاد بوىراف،  لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،

 المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2020 ديسمبر 02 فيحرر بالجزائر 

 تعميم العالي والبحث العمميوزير ال
 أ.د عبد الباقي بن زيان

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2020ديسمبر  02ُمؤّرخ في ال 361ُمـمـــحق بالُمقر رقم 

 
 

 1جامعة وىراف التابعة سابقا لكمية الطبتصرؼ المدرسة العميا لبلقتصاد بوىراف،  اليياكل الموضوعة تحت      
 والبيداغوجية التالية: اإلدارية اليياكل ، تتمثل فيببئر الجير والية وىراف

 

 :الجناح اإلداري 
 فضاءات ثقافية 03مكاتب لرؤساء األقساـ، قاعة لؤلساتذة،  06قاعة لمدراسة، مكتبة،  الطابق األول: -

 اجتماعية، قاعتيف متعددة النشاطات، قاعتيف لمدراسة، قاعتيف لئلعبلـ الآللي، مخبريف.
 مكاتب، فضاء ثقافي اجتماعي. 07 الطابق الثاني: -

 :الجناح البيداغوجي 
قاعات لؤلعماؿ التطبيقية في اإلعبلـ الآللي ،  03قاعة لؤلعماؿ الموجية،  11 الطابق األرضي: -

 مكاتب،  قاعة السحب.  03ثقافية اجتماعية، فضاءات  04مخبر المغات، 
 مدرجيف. المدرجات: -
 مكاتب. 04 مديرية الدراسات: -

 :مركز الحراسة، مساحات خضراء، اإلنارة الخارجية، حضيرة السيارات. الفضاءات الخارجية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن وضع اليياكل البيداغوجية واإلدارية، 2020ديسمبر  02ُمؤّرخ في  362رقم  قــررم
 1التابعة سابقًا لممدرسة العميا في العموم البيولوجية بوىران، تحت تصرف جامعة وىران

 

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

 عة وىراف وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.المتعمق بتنظيـ جام
 2020 سنة  يونيو 23الموافق  1441عاـ  ذي القعدة أوؿخ في المؤرّ  163-20المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي ُيحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 وسيرىا، المعدؿ.والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي 
 ،2016سنة  يونيو 14الموافق  1437عاـ  رمضاف 9خ في المؤرّ  176-16 رقـ التنفيذي بمقتضى المرسوـو  -

 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
 2017أكتوبر سنة  22الُموافق  1439صفرعاـ  2المؤرخ في  304-17وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .تحويل المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بوىراف إلى مدرسة عميا في العمـو البيولوجيةوالمتضمف 
والُمتضمف وضع اليياكل البيداغوجية واإلدارية التابعة  2015أوت  05المؤّرخ في  419بمقتضى المقرر رقـ و  -

 ياة بوىراف.، تحت تصرؼ المدرسة التحضيرية في العمـو الطبيعية والح2لجامعة وىراف
 

 ُيـقـــــّرر
 

ُتوضع اليياكل التابعة سابقًا لممدرسة العميا في العموـ البيولوجية بوىراف، الُمبّينة في الُممحق، الُمرفق  المادة األولى:
 .1طّي ىذا الُمقرر، تحت تصرؼ جامعة وىراف

 ستغبلؿ ىذه اليياكل. ، بكل األعباء الٌمختمفة الُمتعمقة بتسيير وا1تتكفل جامعة وىراف :2المادة 
المتضمف وضع اليياكل البيداغوجية واإلدارية  2015أوت  05المؤّرخ في  419ُتمغى أحكاـ المقرر رقـ  :3المادة 

 ، تحت تصرؼ المدرسة التحضيرية في العمـو الطبيعية والحياة بوىراف. 2التابعة لجامعة وىراف
الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ ُيكّمف مدير التنمية واالستشراؼ ومدير  :4المادة 

ومدير المدرسة العميا في العموـ البيولوجية بوىراف ، كٌل في  1العالي والبحث العممي ومدير جامعة وىراف
 ما يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذي سُينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 2020ديسمبر  02 حرر بالجزائر في
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2020مبر ديس 02ُمؤّرخ في ال 362ُمـمـــحق بالُمقر رقم 
 

، تتمثل في اليياكل 1تقع بمحاذاة مف مديرية جامعة وىراف ،1تصرؼ جامعة وىراف اليياكل الموضوعة تحت    
 البيداغوجية واإلدارية التالية:

 

 :اليياكل البيداغوجية 
 مقعد لكل منيا، 30قاعات أعماؿ موجية بسعة  03 -
 مكاتب محّولة إلى قاعات التدريس، 04 -
 قعد،م 80مدرج بسعة  01 -
 قاعة محاضرات، 01 -
 مكتبة، 01 -
 قاعة لئلعبلـ اآللي، 01 -

 :اليياكل اإلدارية 
 مكتب إداري، 12 -
 قاعة اجتماعات، 01 -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نيج روبرتسو، 23، يتضمن وضع مبنى إداري كائن بـ 2020ديسمبر  23مؤرخ في  383رقم  قــررم

 مي، والية الجزائر، تحت تصرف الوكالة الموضوعاتية في العموم والتكنولوجياتميم
 

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

 .والمتمـ المعدؿ ،المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
 2012يناير سنة  9الُموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  19-12تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبُمق -

 والمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا.
، 2013يناير سنة  30ُموافق ال 1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي ُيحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .دؿالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المع
يناير سنة  30الُموافق لػ  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .، الذي ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا2013
نيج  23كائف بػ ، والمتضمف وضع مبنى إداري 2020جويمية  26المؤرخ في  195وبناء عمى المقػػرر رقـ  -

 .1روبرتسو، تميممي، والية الجزائر، تحت تصرؼ جامعة الجزائر
 

 

 

 

 

 

 ُيـقـــــّرر
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ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع تحت تصرؼ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا  المادة األولى:
برتسو، تميممي، والية نيج رو  23الكائف بػ  1المبنى اإلداري الموضوع تحت تصرؼ جامعة الجزائر

 الجزائر، والمذكور في ُممحق ىذا القرار. 
تتكفل الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا، بكل األعباء المتعّمقة بتسيير المبنى اإلداري  :2المادة 

 المذكور في المادة األولى أعبله. 
المتضمف وضع مبنى إداري كائف  2020جويمية  26في  المؤرخ 195ُتمغى أحكاـ المقرر المقػػرر رقـ  :3المادة 

 1نيج روبرتسو، تميممي، والية الجزائر، تحت تصرؼ جامعة الجزائر 23بػ 
ُيكّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير  :4المادة 

 1رة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة الجزائرومدير التنمية واالستشراؼ، باإلدا
كٌل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذي  ،ومدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا
 سُينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 

 2020 ديسمبر 23 فيحرر بالجزائر 
 ر التعميم العالي والبحث العمميوزي

 أ.د عبد الباقي بن زيان
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2020ديسمبر  23المؤرخ في  383ُمـمـــحق بالُمقرر رقم 
 

تتضػػػػػػػمف ، تصػػػػػػػرؼ الوكالػػػػػػػة الموضػػػػػػػوعاتية لمبحػػػػػػػث فػػػػػػػي العمػػػػػػػـو والتكنولوجيػػػػػػػا اليياكػػػػػػػل الموضػػػػػػػوعة تحػػػػػػػت     
نيػػػػج  23كػػػػائف بػػػػػ  ،مػػػػا تحػػػػت األرضػػػػي + طػػػػابق أرضػػػػي + طػػػػابقيف عمػػػػوييف ،مبنػػػػى إداري متكػػػػوف مػػػػف طػػػػابقيف
 :موزعة كاآلتي وىي ،2ـ 768حوالي بتقدر و مساحت روبرتسو، تميممي، والية الجزائر،

  متكوف مف: 2ـ150اإلجمالية تقدر بػ مساحتو  :2الطابق ما تحت األرضي 
 .2ـ 72بمساحة تقدر  قاعة االجتماعات -
 .لكل مكتب  2ـ 10.5بمساحة تقدر  مكتبيف -
 .2ـ 27.5بمساحة تقدر  مخزف  -
 .2ـ 27بمساحة تقدر  قبو -
 .2ـ 25بمساحة تقدر  بيو -
 .2ـ 6بمساحة تقدر رواؽ  -

 متكوف مف: 2ـ150مساحتو اإلجمالية تقدر بػ  :1الطابق ما تحت األرضي 
  .2ـ 30بمساحة تقدر مكتب  -
  .2ـ 14بمساحة تقدر مكتب  -
 لكل مكتب. 2ـ 12بمساحة تقدر  ( مكاتب06ست ) -
 .2ـ 18بمساحة تقدر ، ودورة لممياه 2ـ 16بمساحة تقدر رواؽ  -
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 :متكوف مف: 2ـ 150مساحتو اإلجمالية تقدر بػ  الطابق األرضي 
  .2ـ 30بمساحة تقدر مكتب  -
  .2ـ 24 بمساحة تقدرمكتب  -
 .لكل مكتب 2ـ 12بمساحة تقدر  ( مكاتب05خمسة ) -
 .2ـ 12.25بمساحة تقدر ، دورة لممياه 2ـ 6.25بمساحة تقدر مطبخ صغير  -

 :متكوف مف: 2ـ 150مساحتو اإلجمالية تقدر بػ  الطابق األول 
 .لكل مكتب 2ـ 30بمساحة تقدر  مكتبيف -
 .لكل مكتب 2ـ24بمساحة تقدر  مكتبيف -
  .2ـ 12قدر بمساحة تمكتب  -
 .لكل مكتب 2ـ 12بمساحة تقدر  ( مكاتب05خمسة ) -
 .2ـ 15بمساحة تقدر مطبخ  -
 .2ـ 15بمساحة تقدر رواؽ  -

 :متكوف مف: 2ـ 168مساحتو اإلجمالية تقدر بػ  الطابق الثاني 
 .لكل مكتب 2ـ 12بمساحة تقدر  ( مكاتب03ثبلثة ) -
  .2ـ 30بمساحة تقدر مكتب  -
   .2ـ 72بمساحة تقدر  قاعة -
   .2ـ 9بمساحة تقدر  قاعة -
 .2ـ 9بمساحة تقدر مطبخ  -
 .2ـ 12بمساحة تقدر رواؽ  -

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1442محرم عام  29المؤرخ في  01يتّمم المنشور رقم ، 2020نوفمبر  10مؤرخ في  02منشور رقم 
 المتعّمق بالتسجيل األّولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا  ،2020سبتمبر سنة  17الموافق 

 2021-2020بعنوان السنة الجامعية 
 

 

المتعّمق ، 2020 سبتمبر سنة 17ىػ الموافق  1442محـر عاـ  29المؤرخ في  01ألحكاـ المنشور رقـ  طبقا
، ييدؼ 7.1، السيما فقراتو 2021-2020 بالتسجيل األّولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنواف السنة الجامعية
لبكالوريا الجدد، وتوضيح معالجتيا وتحديد ىذا المنشور تحديد الحاالت الخاصة المتعمقة بتسجيل حاممي شيادة ا

 .رزنامتيا
 

يحّدد ىذا المنشور الوضعيات التي يتعّيف عمى مدراء المؤسسات الجامعية، المخّوليف، البّت في الحاالت الخاصة    
 بالتسجيل أو تغيير التوجيو الداخمي أو الخارجي لمطمبة في عبلقة مع الندوة الجيورية لمجامعات ذات الصمة.

 

المذكور  01أذّكركـ بأف معالجة الحاالت الخاصة يجب أف تتـ في كنف االحتراـ الّصاـر ألحكاـ المنشور رقـ   
، 2020أعبله، ولممعّدالت الّدنيا التي أفرزتيا المعالجة المعموماتية لبطاقات الرغبات لحاممي شيادة البكالوريا 

 باإلضافة إلى المقاعد البيداغوجية المتاحة.
 

، حصريا، عبر الخط 2020ب إيداع كل طمب تسجيل أو تغيير التوجيو بالنسبة لحاممي شيادة البكالوريا دورة يج  
 ، مف خبلؿ الرابط: PROGRESعمى األرضية الوطنية

http://progres.mesrs.dz/webetu 
 في كل الحاالت، يتـ إعبلـ المترشحيف مف خبلؿ نفس األرضية بنتائج معالجة طمباتيـ.     

 رزنامة التكفل بالحاالت الخاصة:
 2020نوفمبر  21إلى  19من  فتح األرضية المخصصة لمحاالت الخاصة

 2020نوفمبر  24إلى  22من  معالجة الطمبات
 2020نوفمبر  25 النتائج والتسجيالت النيائية لمحاالت الخاصة

 

 :2020كيفية معالجة الحاالت الخاصة لحاممي شيادة البكالوريا 
I – الذين أتموا إجراءات التسجيل 2020اممو شيادة البكالوريا ح 

I.1. :تغيير التوجيو في نفس المؤسسة 
ـّ معالجة  يقوـ حامل شيادة البكالوريا بإدراج طمب تغيير توجييو، يحّدد مف خبللو التكويف المرغوب فيو، تت

 ىذا الطمب، حصرّيا، مف طرؼ المؤسسة المعنية.
 ة ضرورية لممصادقة عمى ىذا التغيير.تعّد موافقة مدير المؤسس
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I.2 .:تغيير التوجيو نحو مؤسسة أخرى في نفس المدينة الجامعية 

يقـو حامل شيادة البكالوريا بإدراج طمب تغيير توجييو نحو مؤسسة تابعة لنفس المدينة الجامعية لمؤسسة 
 ة.توجييو األصمية. في ىذه الحالة، ال يخضع ىذا الطمب لشرط تغيير اإلقام

 تعّد موافقة مديري المؤسستيف ضرورية لممصادقة عمى ىذا التغيير.
 

I.3 .:تغيير التوجيو ما بين الجيات 

ال يخّص تغيير التوجيو نحو مؤسسة جامعية تابعة لدائرة جغرافية أخرى سوى حاممي شيادة البكالوريا الذيف 
ج حامل شيادة البكالوريا. يجب تبرير ىذا غّيروا مكاف إقامتيـ ألسباب مينية تتعمق بالوالديف أو سبب زوا

ـّ ىذا التغيير إاّل بعد القياـ بإجراءات التسجيل في مؤسسة التوجيو األوؿ.  التغيير بوثائق رسمّية وال يت
قـو حامل شيادة البكالوريا بإدراج طمبو، يوضح مف خبللو المؤسسة المستقبمة المرغوب فييا، يفي ىذه الحالة،   

. تقوـ المؤسسة المستقبمة بالتأكد مف صّحة PROGRESالوثائق الثبوتية عمى األرضية الوطنية كما يودع أيضا 
 ىذه الوثائق أثناء التسجيل النيائي. 

ـّ ىذا الطمب إاّل ضمف التكويف محّل التوجيو األوؿ. في حالة أف المعّدؿ األدنى غير متوفر، أو أف    ال يت
 مستقبمة، يمكف ليذه األخيرة توجبو الطالب نحو تكويف مسموح لو.التكويف غير مضموف مف طرؼ المؤسسة ال

تخضع االستجابة ليذا الطمب لموافقة مديري المؤسستيف الجامعيتيف )المؤسسة المستقبمة والمؤسسة األصمية(.   
، يقوـ الطالب بطبع بطاقة تغيير توجييو بحيث تسمح لو الحقا PROGRESالتوجيو عبر أرضية  أف يتـ بعد
يداع ممفو )النسخة األصمية لكشف نقاط البكالوريا( لدى المؤسسة الجامعية الجديدة. ال يصبح ىذا التوجيو فعمّيا بإ

 إاّل بعد التسجيل النيائي.
 

II الذين لم يتّموا إجراءات المرحمة الثانية لمتسجيل األولي: 2020. حاممو شيادة البكالوريا 
الذيف لـ يتّموا إجراءات التسجيل األّولي عند نياية المرحمة  2020ريا يتعمق األمر بحاممي شيادة البكالو     

الثانية. يقوـ ىؤالء بإيداع طمب توجيو عبر الخط عمى أساس قائمة مف التكوينات تقترح عمييـ عبر أرضية 
PROGRESـّ يتقّدموف ل  مؤسسة المعنية لمقياـ بتسجيميـ النيائي.م، ث

 

III الذين لم يقوموا بأي إجراء لمتسجيل األولي: 2020. حاممو شيادة البكالوريا 
يقوـ ىؤالء  الذيف لـ يقوموا بأي إجراء لمتسجيل األّولي. 2020يتعمق األمر بحاممي شيادة البكالوريا    

باالطبلع عمى قائمة المعّدالت الّدنيا التي أفرزتيا المعالجة المعموماتية ويختاروف تكوينا يستجيب لممعدالت 
ـّ يتوجيوف إلى المؤسسة التي تضمف ىذا التكويف والتي تقع في دائرتيـ المحصل عم ييا في البكالوريا، ث

 )مع األخذ بعيف االعتبار أيضا الشروط اإلضافية الممكنة(. ةالجغرافي
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يمكف لمدير المؤسسة الجامعية، وعمى ضوء المقاعد البيداغوجية المتاحة، السماح ليؤالء بالتسجيل لمزاولة    
 التكويف، أو في تكويف آخر مسموح ليـ بمزاولتو.ىذا 
يتوجب عمى مديري المؤسسات الجامعية اّتخاذ كل الّتدابير الضرورية لمتكّفل بكل حالة مع األخذ بعيف    

 االعتبار العوائق المحتممة في مجاؿ اإليواء، وىذا بالتشاور مع مصالح الخدمات الجامعية ذات الصمة.
 غة لمتطبيق الّصاـر لكّل األحكاـ الواردة في ىذا المنشور.إّنني أولي أىمية بال

 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي ىذا المنشور ُينشر
 2020نوفمبر  10 حرر بالجزائر في

 وزير التعميم العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بن زيان
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 *-* 0202 فرديةقرارات  * -*

   

  بصفة مديرة قسـ   بولحبال سميرة، تعيف السيدة 2020 أكتوبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.522بقرار رقـ
 البحث"االقتصاد الكمي واالندماج االقتصادي" لدى مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية.

  بصفة مدير قسـ   منة خالد، تنيى مياـ السيد 2020 أكتوبر 06مؤرخ في  ع.ب.ع.ت.ت./م.523بقرار رقـ
 البحث"االقتصاد الكمي واالندماج االقتصادي" لدى مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية.

  بصفة رئيس المجمس العممي لمركز  حميس يوسفيعيف السيد ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  748بقرار رقـ
 العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة. البحث

  بصفتو مدير  نـيـمـي دمحم الـصـغـيـريعيف األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.526بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "التنوع البيولوجي وتطبيقات البيوتكنولوجيا في الػمػجاؿ الزراعي"، المنشأ لدى جامعة الوادي

  بصفتو مدير  عــاطــف شــويــخيعيف األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.527بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "البيولوجيا، الػمحيط والصحة"، المنشأ لدى جامعة الوادي

  بصفتو مدير  ىــويــدي عبد الباسطيعيف األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.528بقرار رقـ
 حث بعنواف "التنمية االجتماعية وخدمة المجتمع"، المنشأ لدى جامعة الوادي.مخبر ب

  بصفتو مدير مخبر  نصر رحـــاليعيف األستاذ  ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.529بقرار رقـ
 بحث بعنواف "إدارة أعماؿ المؤسسات االقتصادية المستدامة"، المنشأ لدى جامعة الوادي.

  بصفتو مدير  كــرام دمحم لــخـضريعيف األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.530بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "التحوالت القانونية الدولية وانعكاساتيا عمى التشريع الجزائري"، المنشأ لدى جامعة الوادي.

  بصفتو مدير  ــروش عبد اإللوعــميعيف األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.531بقرار رقـ
مخبر بحث بعنواف "التسيير المستداـ لمموارد الطبيعية في المناطق الجافة وشبو الجافة"، المنشأ لدى المركز 

 الجامعي لمنعامة.
  بصفتو  معروف عبد الرزاقتنيى مياـ األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.532بقرار رقـ

ف "التسيير المستداـ لمموارد الطبيعية في المناطق الجافة وشبو الجافة"، المنشأ لدى مدير مخبر بحث بعنوا
 المركز الجامعي لمنعامة.

  بصفتيا مديرة  حــــاكــم عــمـاريةتعيف األستاذة ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.533بقرار رقـ
 المغات"، المنشأ لدى جامعة سعيدة. مخبر بحث بعنواف "الترجمة والتأويل في ظل التواصل متعدد

  بصفتيا مديرة  بن عــرابــة رشــيـدةتعيف األستاذة ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.534بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة تيارت.تحسيف منتوج السبلالت الحيوانية المحميةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  زيــدان خــالــديعيف األستاذ ، 2020 توبرأك 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.535بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة تيارت.تناسميات حيوانات المزرعةبحث بعنواف "
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  بصفتو مدير مخبر  داود ادمحميعيف األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.536بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة تيارت.آفاقو في الجزائرأصولو ومرجعياتو و  ،الخطاب الحجاجيبحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة مخبر  برجم ىجيرةتعيف األستاذة ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.537بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.البيوكيمياء وعمـ األحياء المجيري التطبيقيةبحث بعنواف "

  بصفتو مدير  كشريد الزيــنتنيى مياـ األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.538بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.البيوكيمياء وعمـ األحياء المجيري التطبيقيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  شــبــري دمحميعيف األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.539بقرار رقـ
 .3المغات واالتصاؿ والتكنولوجيات الحديثة"، المنشأ لدى جامعة الجزائر  بحث بعنواف "البحث في

  بصفتيا  عــمــراني أوريدةتنيى مياـ األستاذة ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.540بقرار رقـ
 .3زائرالج مديرة مخبر بحث بعنواف "البحث في المغات واالتصاؿ والتكنولوجيات الحديثة"، المنشأ لدى جامعة

  بصفتو مدير  تبرمسين توفيقيعيف األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.541بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة بسكرة.المواد النصف الناقمة والمعدنيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  ـورســعــدون عــاشــتنيى مياـ األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.542بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة بسكرة.المواد النصف الناقمة والمعدنيةمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بــمـعـيـدي صــالحيعيف األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.543بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "الكيمياء الجزيئية والبيئة"، المنشأ لدى جامعة بسكرة.

 بصفتو  عــمــاري محمودتنيى مياـ األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.544ر رقـ بقرا
 مدير مخبر بحث بعنواف "الكيمياء الجزيئية والبيئة"، المنشأ لدى جامعة بسكرة.

  بصفتو مدير  مــزروع ســعـيـديعيف األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.545بقرار رقـ
 ر بحث بعنواف "دراسات وبحوث في عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"، المنشأ لدى جامعة بسكرة.مخب
  بصفتو  بـوعـروري جـعفـرتنيى مياـ األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.546بقرار رقـ

والرياضية"، المنشأ لدى جامعة مدير مخبر بحث بعنواف "دراسات وبحوث في عموـ وتقنيات النشاطات البدنية 
 بسكرة.

  بصفتو مدير  شــالــة عبد الواحديعيف األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.547بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "فيزياء الشرائح الرقيقة وتطبيقاتيا"، المنشأ لدى جامعة بسكرة.

  بــوخــالـفـة حـسـيـنـة حـفيظةتعيف األستاذة ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.548بقرار رقـ 
 بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "ترقية االبتكار الزراعي في المناطق القاحمة"، المنشأ لدى جامعة بسكرة.

  بصفتيا مديرة  جــاكـنـون سميرةتعيف األستاذة ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.549بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.الميكانيؾ المتقدمة" مخبر بحث بعنواف

  بصفتو  بوخروبة توفيقتنيى مياـ األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.550بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.الميكانيؾ المتقدمةمدير مخبر بحث بعنواف "
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 بصفتو مدير مخبر  عــريــبــي مراديعيف األستاذ ، 2020 أكتوبر 11مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.551 بقرار رقـ
 بحث بعنواف "عمـ البيولوجيا الجزيئية التطبيقية وعمـ المناعة"، المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفة أميف عاـ  رضوانغربي ، تنيى مياـ السيد 2020 أكتوبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.552بقرار رقـ
 لدى مركز البحث في البيئة.

  بصفتو  حــمــدي طــو مــصـدق، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.553بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة.الصحة الغذائية ونظاـ ضماف الجودةمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  دريــاس حــبــيـبــة، تعيف األستاذة 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  ب.ع.ت.ت./م.ع.554بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "الذكاء االصطناعي"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

  تو مدير بصف عــمـي زيــان طــارق ، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.555بقرار رقـ
مخبر بحث بعنواف "التحميل الرياضي والرقمي مف المعادالت إلى المشتقات الجزئية"، المنشأ لدى جامعة ىواري 

 بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
  بصفتو مدير مخبر  مسعودي خالد، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.556بقرار رقـ

منظومة التدريب الرياضي والحركات اإلنسانية"، المنشأ لدى المركز الجامعي بحث بعنواف "أبحاث معاصرة في 
 لمبيض.

  بصفتيا مديرة  موالي أمــيــنـة، تعيف األستاذة 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.557بقرار رقـ
أ لدى المركز مخبر بحث بعنواف "التنمية المستدامة في مناطق اليضاب العميا والمناطق الصحراوية"، المنش

 الجامعي لمبيض.
  بصفتيا مديرة  بن حسين كريمة، تعيف األستاذة 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.558بقرار رقـ

 .3مخبر بحث بعنواف "البحث لؤلمراض الخبيثة"، المنشأ لدى جامعة قسنطينة 
  بصفتو مدير مخبر  ـوزي ىــشـامقــ، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.559بقرار رقـ

 بحث بعنواف "العمـو البيولوجية والفبلحية"، المنشأ لدى جامعة األغواط.
  بصفتيا مديرة بـــاىــرة نــاديــة ، تعيف األستاذة 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.560بقرار رقـ

 .2نة"، المنشأ لدى جامعة قسنطيتاريخ، تراث ومجتمعمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو  عقون دمحم العربي، تنيى مياـ األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.561بقرار رقـ

 .2"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةتاريخ، تراث ومجتمعمدير مخبر بحث بعنواف "
  تو بصف قـــريــدش عبد الحميد، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.562بقرار رقـ

مدير مخبر بحث بعنواف "المحيط المغوي واستعماالت المغة الفرنسية في الجزائر: معالجة كمية"، المنشأ لدى 
 جامعة مستغانـ.

  بصفتو مدير مخبر  يــوزرة الحـــاج، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.563بقرار رقـ
 ، المنشأ لدى جامعة معسكر.بحث بعنواف "دراسة اليياكل وميكانيؾ المواد"
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  بصفتو مدير  صـــاحــب مــنــور، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.564بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "البيئة الوظيفية والمحيط"، المنشأ لدى جامعة أـ البواقي.

  بصفتو مدير مخبر  أرىـــاب رابــح، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.565بقرار رقـ
 بحث بعنواف "المواد الطبيعية، الجزيئات الحيوية وتطبيقاتيا البيوتكنولوجية"، المنشأ لدى جامعة أـ البواقي.

  بصفتيا مديرة  بــمــعـمـوي غـنـيـة، تعيف األستاذة 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.566بقرار رقـ
ومركز البحث  2"األمراض الجينية الموروثة أو المكتسبة"،  المنشأ بيف جامعة باتنة مخبر بحث مشترؾ بعنواف 

 في البيوتكنولوجيا.
  بصفتو مدير  يــحــيــاوي جــريــر، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.567بقرار رقـ

 .2شأ لدى جامعة باتنةالمخاطر وتفاعل المنشآت"، المن-مخبر بحث بعنواف "اليندسة المدنية
  بصفتو مدير  ســـكـــوم خـــالـــد، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.568بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة بشار.وفصل التماكب اليدوي  الناشطة حيوياالجزيئات مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو  بمبوخاري ناصريى مياـ األستاذ ، تن2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.569بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة بشار.وفصل التماكب اليدوي  الناشطة حيوياالجزيئات مدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  نوري عبد القادر، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.570بقرار رقـ

 وتطبيقاتيا في المناطق الصحراوية"، المنشأ لدى جامعة بشار. مخبر بحث بعنواف "تطوير الطاقات المتجددة
  بصفتو مدير  بـوظـريــفــة حــمــو، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.571بقرار رقـ

 .2مخبر بحث بعنواف "الوقاية واألرغونوميا"، المنشأ لدى جامعة الجزائر
  بصفتو  بغداد بــاي عبد القادر، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت.572بقرار رقـ

 دراسات االجتماعية، النفسية واألنثروبولوجية"، المنشأ لدى المركز الجامعي لغميزاف.المدير مخبر تحت عنواف "
  بصفتو مدير  حمدادو نصر الدين، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.573بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.الميكرو والنانوفيزياءبر بحث بعنواف "مخ
  بصفتو مدير  قدور بوخميس، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.574بقرار رقـ

 ر"، المنشأ لدى جامعة عنابة.يندسة والتعميػالمخبر بحث بعنواف "
  فروخي عبد اليادي وسيمة، تعيف األستاذة 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  ع.ب.ع.ت.ت./م.575بقرار رقـ 

"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعمـو يػالتحميل الكيروماتوغرافبصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "
 والتكنولوجيا.

  والي حسنغرموش م، تنيى مياـ األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.576بقرار رقـ 
"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعمـو يػالتحميل الكيروماتوغرافبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "

 والتكنولوجيا.
  بصفتو مدير مخبر  زبـــار جــالل، يعيف األستاذ 2020 أكتوبر 14مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.577بقرار رقـ

 ل"، المنشأ لدى المركز الجامعي لتيسمسيمت.تحت عنواف "اليندسة الميكانيكية، المواد واليياك



  2020-الرابعالثالثي -النشرة الرسمية                 -مديرية الدراسات القانونية واألرشيف-               وزارة التعميم العالي والبحث العممي   701

 

 

  بصفة مدير مساعد  ساىل بوجمعة، يعيف السيد 2020 أكتوبر 15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.578بقرار رقـ
 لدى مركز البحث في الفبلحة الرعوية.

  ير بصفة مد لحبيب البشيرتنيى مياـ السيد بف ، 2020 أكتوبر 15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.580بقرار رقـ
 قسـ البحث "التاريخ الثقافي لمجزائر" لدى مركز البحث في العمـو اإلسبلمية والحضارة.

  بصفة مدير قسـ  بن عزوزي دمحم، يعيف السيد 2020 أكتوبر 15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.581بقرار رقـ
 البحث "التاريخ الثقافي لمجزائر" لدى مركز البحث في العمـو اإلسبلمية والحضارة.

 بصفة رئيسة قسـ  شاللي فاطمةتعيف السيدة ، 2020 أكتوبر 15مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.582رقـ  بقرار
 تمويل مشاريع البحث لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة.

  بصفة رئيس مصمحة  بمعمى رضايعيف السيد ، 2020 نوفمبر 02مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.602بقرار رقـ
 .1ية البيوتكنولوجية لتكاثر الحيوانات البلحمة" لدى جامعة البميدة مشتركة لمبحث "األرض

  بصفة أميف  صحراوي رضوان، تنيى مياـ السيد 2020 نوفمبر 02مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.603بقرار رقـ
 عاـ لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة.

  بصفة رئيس  عربي يوسف سميرال، يعيف السيد 2020 نوفمبر 02مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.604بقرار رقـ
 قسـ التكنولوجيات الحديثة لخدمة الطاقات المتجددة لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة.

  قوادري بوجمطية األمين، تنيى مياـ السيد 2020 نوفمبر 02مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.605بقرار رقـ 
 مركز تنمية الطاقات المتجددة. بصفة رئيس قسـ التكنولوجيات الحديثة لخدمة الطاقات المتجددة لدى

  بصفة مدير  بوالغبرة نوار، تنيى مياـ السيد 2020 نوفمبر 02مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.606بقرار رقـ
 المحطة التجريبية لوسط الفيزياء الحيوي لوادي ريغ  لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.

  بصفة مدير قسـ  ساقع بشيرتنيى مياـ السيد  ،2020 نوفمبر 02مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.607بقرار رقـ
 البحث "مكافحة التصحر وتراكـ الرماؿ"  لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.

  بصفة مدير المحطة   حجوج موسىيعيف السيد  ،2020 نوفمبر 02مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.608بقرار رقـ
 ء الحيوي لوادي ريغ  لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.التجريبية لوسط الفيزيا

  بصفة مدير  حميس يوسفتنيى مياـ السيد  ،2020 نوفمبر 02مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.609بقرار رقـ
 ة.قسـ البحث "الموارد البيولوجية في المناطق القاحمة" لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحم

  بصفة مدير قسـ  حفناوي دمحم أمينيعيف السيد  ،2020 نوفمبر 02مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.610بقرار رقـ
 حوؿ المناطق القاحمة. البيئة واألنظمة البيئية القاحمة واالخطار المناخية" لدى مركز البحث العممي والتقنيالبحث "

  بصفة مديرة قسـ البحث  كل نعيمةتعيف السيدة  ،2020 نوفمبر 02مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.611بقرار رقـ
 "تسيير الموارد االرضية في المناطق القاحمة وتثمينيا" لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.

  بصفة مدير  مصطفاوي توفيقتنيى مياـ السيد  ،2020 نوفمبر 02مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.612بقرار رقـ
وارد االرضية في المناطق القاحمة  و تثمينيا" لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ قسـ البحث "تسيير الم

 المناطق القاحمة.
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  بصفة مدير  بن عيسى دمحم الحسينيعيف السيد  ،2020 نوفمبر 02مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.613بقرار رقـ
 مي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.قسـ البحث "الموارد البيولوجية في المناطق القاحمة" لدى مركز البحث العم

  بصفة رئيس مصمحة  بمخمفة حكيميعيف السيد  ،2020 نوفمبر 03مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.615بقرار رقـ
مشتركة لمبحث"األرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية" الموطنة بجامعة ورقمة لدى مركز البحث العممي 

 ة والكيميائية.والتقني في التحاليل الفيزيائي
  بصفة رئيس مصمحة  شنيط بوعالميعيف السيد  ،2020 نوفمبر 03مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.616بقرار رقـ

مشتركة لمبحث"األرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية" الموطنة بجامعة بجاية لدى مركز البحث العممي 
 والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

 بصفة رئيس  زوكل عبد الحميميعيف السيد  ،2020 نوفمبر 03مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.617رار رقـ بق
مصمحة مشتركة لمبحث"األرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية" الموطنة بجامعة األغواط لدى مركز 

 البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
  بصفة رئيس  بوشامة عبد الغنييعيف السيد  ،2020 نوفمبر 03مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.618بقرار رقـ

مصمحة مشتركة لمبحث"األرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية" الموطنة بجامعة مستغانـ لدى مركز 
 البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

  بصفة رئيسة مصمحة  خبري سعادتعيف السيدة  ،2020 نوفمبر 03مؤرخ في  .ت./م.ع.ب.ع.ت619بقرار رقـ
لدى مركز البحث العممي  1مشتركة لمبحث"األرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية" الموطنة بجامعة باتنة

 والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
  بصفة رئيس  نوري عبد القادريعيف السيد  ،2020 وفمبرن 03مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.620بقرار رقـ

مصمحة مشتركة لمبحث"األرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية" الموطنة بجامعة الجمفة لدى مركز البحث 
 العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

  بصفة رئيس مصمحة  نبار دمحم شوقيالسيد عيف ي ،2020 نوفمبر 03مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت.621بقرار رقـ
مشتركة لمبحث"األرضية التقنية لمتحاليل الفيزيائية والكيميائية" الموطنة بجامعة بسكرة لدى مركز البحث العممي 

 .والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
  رئيس المجمس العممي لمركز  بصفة برغوتي توفيقيعيف السيد ، 2020 نوفمبر 09مؤرخ في  792بقرار رقـ

 .البحث في العمـو اإلسبلمية والحضارة
  بصفة  بمعبد الوىاب ليندة، تنيى مياـ السيدة 2020 نوفمبر 25مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.635بقرار رقـ

 رئيسة قسـ برمجة مشاريع البحث البحث لدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية.
 بصفة مدير قسـ  بوغريرة يوسف، يعيف السيد 2020 نوفمبر 25مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.636ر رقـ بقرا

البحث "الطبقات الرقيقة والمواد الفوطونية" بوحدة البحث في البصريات والفوطونيات  لدى مركز تنمية 
 التكنولوجيات المتطورة.
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  بصفة مديرة  بن غريب سالفى مياـ السيدة ، تني2020 نوفمبر 25مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.637بقرار رقـ
قسـ البحث "الطبقات الرقيقة والمواد الفوطونية" بوحدة البحث في البصريات والفوطونيات  لدى مركز تنمية 

 التكنولوجيات المتطورة.
  بصفة رئيس أولفقي عادل  ، تنيى مياـ السيد2020 نوفمبر 25مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.638بقرار رقـ

 قات الخارجية وتثميف نتائج البحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.قسـ العبل
  بصفة رئيسة قسـ  دليح سميمة، تعيف السيدة 2020 نوفمبر 25مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.639بقرار رقـ

 العبلقات الخارجية وتثميف نتائج البحث لدى مركز البحث في البيئة.
  بصفة مدير قسـ  كيمور دمحم الطاىر، يعيف السيد 2020 نوفمبر 25ي مؤرخ ف /م.ع.ب.ع.ت.ت.640بقرار رقـ

 البحث "البيئة والنمذجة والتغيرات المناخية" لدى مركز البحث في البيئة.
  بصفة رئيس قسـ  أوشعبان دمحم، يعيف السيد 2020 نوفمبر 25مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.641بقرار رقـ

 لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.العبلقات الخارجية وتثميف نتائج البحث 
  بصفتيا مديرة  يــمــانــي ليمى، تعيف األستاذة 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.665بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "تطوير المؤسسة االقتصادية الجزائرية"، المنشأ لدى جامعة تيارت.
  بصفتو  عــيــة عبد الرحمان، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.666بقرار رقـ

 مدير مخبر بحث بعنواف "تطوير المؤسسة االقتصادية الجزائرية"، المنشأ لدى جامعة تيارت.
  بصفتو مدير مخبر  كــنــاي سـعـيد، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.667بقرار رقـ

 .1"، المنشأ لدى جامعة البميدةليندسة المدنيةىندسة المواد وابحث بعنواف "
  بصفتو مدير  سعايدية ىواري ، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.668بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى المركز الجامعي لتيسمسيمت.القياس والتقويـ في النشاطات الرياضيةمخبر تحت عنواف "
  بصفتو مدير  بن سنوسي ىشام، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06في  مؤرخ /م.ع.ب.ع.ت.ت.669بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة تممساف.الدراسات األدبية والمغوية األندلسيةمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  كروم بومدين، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.670بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة تممساف.األدبية والمغوية األندلسيةالدراسات مخبر بحث بعنواف "
  بصفتيا  بابا أحمد زكية زىيرة، تعيف األستاذة 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.671بقرار رقـ

المضادات الحيوية، مضادات الفطريات، الفيزيائية الكيميائية، التركيب والنشاط مديرة مخبر بحث بعنواف "
 المنشأ لدى جامعة تممساف. "،البيولوجية

  بصفتو  رحمون دمحم نجيب، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.672بقرار رقـ
المضادات الحيوية، مضادات الفطريات، الفيزيائية الكيميائية، التركيب والنشاط مدير مخبر بحث بعنواف "

 "، المنشأ لدى جامعة تممساف.البيولوجية
 بصفتو مدير مخبر خــنــاثــة رابــح ، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.673رقـ  بقرار

 "، المنشأ لدى جامعة معسكر.الفيزياء الكمية لممادة وتشكيل النماذج الرياضيةبحث بعنواف "
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  بصفتو مدير  سينيتــســاقــي ح، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.674بقرار رقـ
 .1مخبر بحث بعنواف "بيوتكنولوجيا مف أجل أمف طاقوي وغذائي"، المنشأ لدى جامعة وىراف

  بصفتو  لــعــشـوري عبد الرزاق، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.675بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة سكيكدة.لسكيكدة اآلليةمدير مخبر بحث بعنواف "

 بصفتو  بن خــتــو نور الدين، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.676رار رقـ بق
 مدير مخبر بحث بعنواف "المواد المغناطيسية"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

  بصفتو مدير  مصمودي رشيد، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.677بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة بسكرة.حيط والري ػتييئة المث بعنواف "مخبر بح

  بصفتو مدير  ومــان أحمد، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.678بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة بسكرة.حيط والري ػتييئة الممخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  لعوار عبد الحميد، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.679بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.التحميل الرقمي، التقدير واإلحصاءمخبر تحت عنواف "

  بن شطـاح عز الدين، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.680بقرار رقـ 
 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.دير واإلحصاءالتحميل الرقمي، التقبصفتو مدير مخبر تحت عنواف "

  بصفتيا مديرة  سقال سميرة، تعيف األستاذة 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.681بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "عمـ السمـو االحترافي"، المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفتيا مديرة  عمي أحمد جميمةة ، تعيف األستاذ2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.682بقرار رقـ
مخبر بحث بعنواف "إنتاج وحماية النباتات الميددة وحماية المحاصيل. دراسة التغيرات المناخية"، المنشأ لدى 

 جامعة تيزي وزو.
  بصفتو مدير  تــواتــي بــومــديـن، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.683بقرار رقـ

 واف "الطاقويات في المناطق الجافة"، المنشأ لدى جامعة بشار.مخبر بحث بعن
  بصفتو مدير  تــمــالــي دمحم، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.684بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "الطاقويات في المناطق الجافة"، المنشأ لدى جامعة بشار.
  بصفتو مدير  مخموف سعيد، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06في  مؤرخ /م.ع.ب.ع.ت.ت.685بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.الميكانيؾ واليياكل والطاقة الميكانيكيةمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  بــمــعــور ســمـيـمـان، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.686بقرار رقـ

 التنمية اإلدارية لبلرتقاء بالمؤسسات االقتصادية بوالية غرداية"، المنشأ لدى جامعة غرداية.مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  شــاىــد عــبــاس، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.687بقرار رقـ

 بمعباس.تنمية المستدامة"، المنشأ لدى جامعة سيدي المادة المكثفة والمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو  يـعـقـوبــي عبد القادر، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.688بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.دراسة المواد والوسائل الضوئيةمدير مخبر بحث بعنواف "
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  بصفتو مدير  ـب سـعـيـدعــقــي، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.689بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "بػحث في التاريخ االقتصادي واالجتماعي"، المنشأ لدى جامعة الوادي

  بصفتيا مديرة  جــابــي فريدة، تعيف األستاذة 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.690بقرار رقـ
 .1لطبية"، المنشأ لدى جامعة سطيفمخبر بحث بعنواف "التكنولوجيا الحيوية وعمـ الجينـو في العمـو ا

  بصفتو  رسـيــوي عبد المجيد، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.691بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة بومرداس.إشارات وأنظمةمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  بــن تـــارزي حـمـيـد، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  ./م.ع.ب.ع.ت.ت.692بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة بومرداس.إشارات وأنظمةمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  ســعــداوي مــوسى، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.693بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "الموارد المعدنية والطاقوية"، المنشأ لدى جامعة بومرداس.

  بصفتو مدير  غــالــم سـعـيـد، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  ./م.ع.ب.ع.ت.ت.694بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "المواد الطبيعية والبيوفعالة"، المنشأ لدى جامعة تممساف.

  بصفتو مدير  حاج صدوق أحمد، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.695بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لمري.تعبئة وتقييـ الموارد المائيةخبر بحث بعنواف "م
  مـيـيـوبي مصطفى كمال، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.696بقرار رقـ 

 لوطنية العميا لمري."، المنشأ لدى المدرسة اتعبئة وتقييـ الموارد المائيةبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير لــعــنـصر صفيان ، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.697بقرار رقـ

مخبر بحث بعنواف "المغات األجنبية لمتخصص في األوساط االجتماعية والمينية: إلعداد لبلحتراؼ"، المنشأ 
 لدى جامعة بػجاية.

  بصفتو مدير  سعدي نبيل، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06رخ في مؤ  /م.ع.ب.ع.ت.ت.698بقرار رقـ
مخبر بحث بعنواف "المغات األجنبية لمتخصص في األوساط االجتماعية والمينية: إلعداد لبلحتراؼ"، المنشأ 

 لدى جامعة بػجاية.
  صفتو مدير ب سغير عبد الغني، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.699بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة بػجاية.الري التطبيقي والبيئةمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو  بــرتــيــمــة عبد الحميم، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.700بقرار رقـ

 مدير مخبر بحث بعنواف "المجتمع، الصحة، حضرنة"، المنشأ لدى جامعة بػجاية.
  بصفتو مدير  أىــواري زىــيــر، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.701بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "الدراسات السوسيولوجية: العمل، التربية، الشبكات والػمجاؿ"، المنشأ لدى جامعة بػجاية.
  بصفتيا مديرة  ـيــمـىحــمــود لـ، تعيف األستاذة 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.702بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "التراث، اإلتصاؿ والتغيرات االجتماعية"، المنشأ لدى جامعة بػجاية.
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  بصفتو مدير  دحــمــانــي توفيق، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.703بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة الجزائرالمخطوطاتمخبر بحث بعنواف "

 بصفتو مدير  حساني مختار، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.704ر رقـ بقرا
 .2"، المنشأ لدى جامعة الجزائرالمخطوطاتمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بن خميفة محمود، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.705بقرار رقـ
 .2ربولوجيا والتحميل النفسي"، المنشأ لدى جامعة الجزائرمخبر بحث بعنواف "األنث

  بصفتيا مديرة  بن عائشة لـيـمى، تعيف األستاذة 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.706بقرار رقـ
 .2مخبر بحث بعنواف "الترجمة والدراسات المقارنة في الفنوف واألدب"، المنشأ لدى جامعة سطيف

  بصفتو مدير  تغميت صالح الدين، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  .ت.ت./م.ع.ب.ع707بقرار رقـ
 .2مخبر بحث بعنواف "البحث في االضطرابات االجتياحية في النمو والتوحد"، المنشأ لدى جامعة  سطيف

  بصفتو مدير دعــيــش خير الدين، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.708بقرار رقـ 
 .2"، المنشأ لدى جامعة  سطيفالجماليات في الدراسات األدبية والنقديةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بن حديد يوسف، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.709بقرار رقـ
 .3"، المنشأ لدى جامعة الجزائرعمـو النشاطات البدنيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  حداب سميم، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  ع.ب.ع.ت.ت./م.710بقرار رقـ
 .3"، المنشأ لدى جامعة الجزائرعمـو النشاطات البدنيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  غــزالــي مـبـاركـي، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.711بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة باتنةاسات األنظمة الطاقوية الصناعيةدر مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  بن موسى حسين، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.712بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة باتنةدراسات األنظمة الطاقوية الصناعيةمدير مخبر بحث بعنواف "

  سويسي مسالتي لــبــيــبـة، تعيف األستاذة 2020 ديسمبر 06ؤرخ في م /م.ع.ب.ع.ت.ت.713بقرار رقـ 
 بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف "ىندسة األنظمة المعقدة"، المنشأ لدى جامعة عنابة.

  بصفتو مدير  مسالتي جمال، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.714بقرار رقـ
 نظمة المعقدة"، المنشأ لدى جامعة عنابة.مخبر تحت عنواف "ىندسة األ

  بصفتو مدير مخبر  بـمـيـة بغداد، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.715بقرار رقـ
تحت عنواف "دراسة لممفردات العربية الفصحى المتداولة في ليجات الغرب الجزائري"، المنشأ لدى المركز 

 الجامعي لمنعامة.
  بصفتو  مباركي عبد المجيد، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.716بقرار رقـ

مدير مخبر تحت عنواف "دراسة لممفردات العربية الفصحى المتداولة في ليجات الغرب الجزائري"، المنشأ لدى 
 المركز الجامعي لمنعامة.
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  بصفتو مدير  مـيـنـا عبد السالميعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.717بقرار رقـ
مخبر بحث بعنواف "العموـ النووية والتفاعبلت بيف اإلشعاعات والمواد"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعمـو 

 والتكنولوجيا.
  بصفتو مدير  كسال سالم، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.718بقرار رقـ

بحث بعنواف "العموـ النووية والتفاعبلت بيف اإلشعاعات والمواد"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعمـو مخبر 
 والتكنولوجيا.

  بصفتيا مديرة  قــســوم زىــرة، تعيف األستاذة 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.719بقرار رقـ
"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعمـو لمعطياتبناء النماذج اإلتفاقية ومعالجة امخبر بحث بعنواف "

 والتكنولوجيا.
  بصفتيا جاب هللا خديجة ، تنيى مياـ األستاذة 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.720بقرار رقـ

"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعمـو ومعالجة المعطيات االتفاقيةبناء النماذج مديرة مخبر بحث بعنواف "
 التكنولوجيا.و 
  بصفتو مدير  بــتــيــنــة كـمـال، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.721بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.الرياضيات: الجبر ونظرية األعدادمخبر بحث بعنواف "
  بصفتيا مديرة  داود فــتــيــحــة، تعيف األستاذة 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.722بقرار رقـ

مخبر تحت عنواف "أبحاث في التطبيقات المنيجية التحميمية والتشغيمية في االقتصاد"، المنشأ لدى المدرسة 
 العميا لبلقتصاد بوىراف.

  بصفتو مدير  ــدمـــولـــي مــحــم، يعيف األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.723بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.الػػػمػػوادمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو   بـوسـالمـة امـحـمـد، تنيى مياـ األستاذ 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.724بقرار رقـ
 ة المتعددة التقنيات بوىراف"، المنشأ لدى المدرسة الوطنيالػػػمػػوادمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  زورور ســوســن، تعيف األستاذة 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.725بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.حفيز غير تناظري مبلئـ ايكولوجياػتمخبر بحث بعنواف "

  بصفتيا  زويوش لويزةـ األستاذة ، تنيى ميا2020 ديسمبر 06مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.726بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.حفيز غير تناظري مبلئـ ايكولوجياػتمديرة مخبر بحث بعنواف "

  مقراف عبد الحفيع بصفة رئيس مجمس آداب  يعيف السيد ،2020 ديسمبر 10مؤرخ في  990بقرار رقـ
 وأخبلقيات المينة الجامعية. 

  بصفتو مدير  خــالف رفــيــقيعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13رخ في مؤ  /م.ع.ب.ع.ت.ت.727بقرار رقـ
 مخبر تحت عنواف "الدراسات التاريػخية واألثرية"، المنشأ لدى المركز الجامعي لتيبازة.

  بصفتو  بن عبد الرحمان الطاىريعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.728بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةالتطبيقات النفسية والتربوية" مدير مخبر بحث بعنواف
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  بصفتو  لوكية الياشميتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.729بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةالتطبيقات النفسية والتربويةمدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  عــزيــون صالحيعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13رخ في مؤ  /م.ع.ب.ع.ت.ت.730بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةعمـ النفس المرضى: العنف الجسدي والصدمات النفسيةمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  بوشموخ محفوظتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.731بقرار رقـ
"، المنشأ لدى جامعة عمـ النفس المرضى: العنف الجسدي والصدمات النفسيةبعنواف " مدير مخبر بحث

 .2قسنطينة
  بصفتو مدير  بــوكــرزازة كــمــاليعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.732بقرار رقـ

 .2معة قسنطينة"، المنشأ لدى جاتكنولوجيات اإلعبلـ الجديدة والنمو الوطنيمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  عكنوش نبيلتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.733بقرار رقـ

 .2"، المنشأ لدى جامعة قسنطينةتكنولوجيات اإلعبلـ الجديدة والنمو الوطنيمخبر بحث بعنواف "
  بصفتيا مديرة  شــيــخــي نـــوريــة تعيف األستاذة، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.734بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة تممساف.حديث النحو العربيػتمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو  بوعمي عبد الناصرتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.735بقرار رقـ

 ساف."، المنشأ لدى جامعة تممحديث النحو العربيػتمدير مخبر بحث بعنواف "
  بصفتيا  غوالمي زين نصيرةتعيف األستاذة ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.736بقرار رقـ

 مديرة مخبر تحت عنواف "الشبكات واألنظمة"، المنشأ لدى جامعة عنابة.
  بصفتو مدير  شوابي عبد المجيديعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.737بقرار رقـ

 تحت عنواف "الجيوديناميكيا والموارد الطبيعية"، المنشأ لدى جامعة عنابة.مخبر 
  بصفتو مدير  رمـــضــاني مسعـــوديعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.738بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.اآلليات واإلشاراتمخبر تحت عنواف "
  بصفتو  دغمان نورالدينتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 13خ في مؤر  /م.ع.ب.ع.ت.ت.739بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.اآلليات واإلشاراتمدير مخبر تحت عنواف "
  بصفتو مدير  مــشــاشــطــي سعيديعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.740بقرار رقـ

  .منشأ لدى جامعة عنابة"، الةػػػاكػػػبػػلسمخبر تحت عنواف "ا
  بصفتو  حـــاجــي عــمــيتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  ./م.ع.ب.ع.ت.ت.741بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.ةػػػاكػػػبػػلسمدير مخبر تحت عنواف "ا
  بصفتو مدير  عزيزدغمان عبد اليعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.742بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.أنصاؼ النواقلمخبر تحت عنواف "
  بصفتو مدير والــي خيرالدين  يعيف األستاذ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.743بقرار رقـ

 مخبر تحت عنواف "المراقبة البيولوجية والبيئية"، المنشأ لدى جامعة عنابة.
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  بصفتو مدير  محي الدين عمييعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  ت.ت./م.ع.ب.ع.744بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "الطاقة واألنظمة الذكية"، المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.

  قــارة عباس عـتيقة ياسمينتعيف األستاذة ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.745بقرار رقـ 
اف "المسانيات وعمـ اإلجتماع التعميمي والتعدد المغوي"، المنشأ لدى المدرسة العميا بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنو 

 لؤلساتذة ببوزريعة.
  بصفتو  قــوشــيــش عبد المجيديعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.746بقرار رقـ

 جامعة تيارت.مدير مخبر بحث بعنواف "اليندسة الكيربائية والببلزما"، المنشأ لدى 
  بصفتو مدير  مسمم يوسفتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.747بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "اليندسة الكيربائية والببلزما"، المنشأ لدى جامعة تيارت.
  مديرة مخبر  بصفتيا يدو نصيرةتعيف األستاذة ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.748بقرار رقـ

 ."، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجياىندسة التفاعلبحث بعنواف "
  بصفتيا  شعباني مميكةتنيى مياـ األستاذة ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.749بقرار رقـ

 والتكنولوجيا. "، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـىندسة التفاعلمديرة مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير مخبر  ديزان رابحيعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.750بقرار رقـ

  والتكنولوجيا. بحث بعنواف "ميكانيؾ الطاقة ونظـ التحويل"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ
  بصفتو مدير  حمديدوش رشيداألستاذ يعيف ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.751بقرار رقـ

"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف الجباؿ وتكوف  الرسوبية لؤلحواض الدينامكية اإلراضةمخبر بحث بعنواف "
 لمعموـ والتكنولوجيا.

  بصفتو مدير مخبر  بدراوي صالحيعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.752بقرار رقـ
 حميل ومراقبة المعادالت التفاضمية"، المنشأ لدى جامعة قالػمة.بحث بعنواف "ت

  بصفتيا مديرة  ىشماوي عائشةتعيف األستاذة ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.753بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "الكمياء العضوية، الجزيئات الكبيرة والمواد"، المنشأ لدى جامعة معسكر.

  بصفتو مدير مخبر  ساسي عماريعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  ع.ت.ت./م.ع.ب.754بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة البميدة ياػالمغة العربية وآداببحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  بـــدرونــي دمحميعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.755بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة البميدة كانية، الصحة والتنمية المستدامة في الجزائرالدراسات السبحث بعنواف "

  بصفتيا مديرة  عاشق فاطمةتعيف األستاذة ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.756بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "حفع وتثميف الموارد البيولوجية"، المنشأ لدى جامعة بومرداس.

  بصفتو مدير  بــوقــارة مــحــمــديعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  .ع.ت.ت./م.ع.ب757بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة خميس مميانة.والتثميف المستداـ لمموارد الطبيعية الفبلحياإلنتاج مخبر بحث بعنواف "
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  بصفتو  القادر دواوي عبدتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.758بقرار رقـ
"، المنشأ لدى جامعة خميس اإلنتاج الفبلحى والتثميف المستداـ لمموارد الطبيعيةمدير مخبر بحث بعنواف "

 مميانة.
  عبد الصمد فــوفـــا أمينةتعيف األستاذة ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.759بقرار رقـ 

 .1"، المنشأ لدى جامعة البميدةلميندسة المعمارية والتراثالبيئة والتقنية بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  جالل صالح الدينيعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.760بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "حوكمة االعبلـ الرياضي والتسيير الرياضي بالجزائر"، المنشأ لدى جامعة المسيمة.
  بصفتو مدير  عــمــروش طــاىــريعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  .ب.ع.ت.ت./م.ع761بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.جودة وأمف األغديةمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  جنان جمالتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.762بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.ف األغديةجودة وأممخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  بــوخــمــزة مــحــمــديعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.763بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.ئييعمـ البيئة وبيولوجية ألرضية والنظاـ البمخبر بحث بعنواف "
  سعدون نورية زوجة سماعيل تعيف األستاذة ، 2020 ديسمبر 13رخ في مؤ  /م.ع.ب.ع.ت.ت.764بقرار رقـ

 "، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.الموارد الطبيعيةبصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "
  بصفتو مدير  اوقــــاشــة براىيميعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.765بقرار رقـ

 لحسابي ورياضية القرار"، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.مخبر بحث بعنواف "المنيج ا
  بصفتو مدير  خـــوجــة مــحــمــديعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.766بقرار رقـ

 .3مخبر بحث بعنواف "الدراسات وأبػحاث الػجيوسياسية في المتوسط"، المنشأ لدى جامعة الجزائر
  بصفتيا مديرة  دحــامــنــة صميحةتعيف األستاذة ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  ت.ت./م.ع.ب.ع.767بقرار رقـ

 .1"، المنشأ لدى جامعة سطيفبحث في العبلج التطبيقي لؤلمراض المزمنةمخبر بحث بعنواف "
  بصفتو  خــنــوف صديقتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.768بقرار رقـ

 .1"، المنشأ لدى جامعة سطيفبحث في العبلج التطبيقي لؤلمراض المزمنةبحث بعنواف "مدير مخبر 
  بصفتيا مديرة  بــولــقــواس زرفــةتعيف األستاذة  :،2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.769بقرار رقـ

 ة بسكرة.مخبر بحث بعنواف "التغير االجتماعي والعبلقات العامة في الجزائر"، المنشأ لدى جامع
  مــنــاصـريــة مــيـمـونـةتنيى مياـ األستاذة ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.770بقرار رقـ 

 بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف "التغير االجتماعي والعبلقات العامة في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة بسكرة.
  بصفتو مدير  اونيس عبد الحفيعيعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.771بقرار رقـ

 مخبر بحث بعنواف "اليندسة المدنية، الري، التنمية المستدامة والبيئة"، المنشأ لدى جامعة بسكرة.
  بصفتو مدير  دباش محمودتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.772بقرار رقـ

 ية، الري، التنمية المستدامة والبيئة"، المنشأ لدى جامعة بسكرة.مخبر بحث بعنواف "اليندسة المدن
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  بصفتو مدير  بن عباس مصدقيعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.773بقرار رقـ
 .مخبر بحث بعنواف "التصميـ المعماري ومماثمة األشكاؿ وأجواء اإلحياز"، المنشأ لدى جامعة بسكرة

  بصفتو  زمـــوري نــورالــديــنتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  .ع.ب.ع.ت.ت./م774بقرار رقـ
 مدير مخبر بحث بعنواف "التصميـ المعماري ومماثمة األشكاؿ وأجواء اإلحياز"، المنشأ لدى جامعة بسكرة.

  بصفتو مدير  ــيــنقــاسي يــاسيعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.775بقرار رقـ
 .2مخبر بحث بعنواف "التنمية االقتصادية والبشرية في الجزائر"، المنشأ لدى جامعة البميدة

  بصفتو مدير  رزيق كمالتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.776بقرار رقـ
 .2أ لدى جامعة البميدة مخبر بحث بعنواف "التنمية االقتصادية والبشرية في الجزائر"، المنش

  بصفتيا مديرة  محروق كريمةتعيف األستاذة ، 2020 ديسمبر 13مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.777بقرار رقـ
 .1مخبر بحث بعنواف "الدراسات القانونية التطبيقية"، المنشأ لدى جامعة قسنطينة

  رئيس المجمس العممي  بصفة قبوز نور الدينيعيف السيد ، 2020 ديسمبر 14مؤرخ في  992بقرار رقـ
 .العموـ والتكنولوجيالموكالة الموضوعاتية لمبحث في 

  بصفتيا مديرة  بن عطا هللا ليمىتعيف األستاذة ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.778بقرار رقـ
 .1مخبر بحث بعنواف "اليندسة الفبلحية الغذائية"، المنشأ لدى جامعة قسنطينة

  بصفتو مدير  ســاحــمي مــبــروكيعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  .ع.ت.ت./م.ع.ب779بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "الدراسات القانونية والسياسية"، المنشأ لدى جامعة أـ البواقي.

  بصفتو مدير  قــطــافــي عــمــريعيف األستاذ  :،2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.780بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة باتنةباتػنػة -أنػظػمػة الػجػر الػكػيػربائػيػة ث بعنواف "مخبر بح

  بصفتو مدير  بــوقــرط عبد القادريعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.781بقرار رقـ
 مستغانـ.مخبر بحث بعنواف "تطوير وتوصيف فيزيائي ميكانيكي وسبائكي لممواد"، المنشأ لدى جامعة 

  بصفتو مدير  عــثــمــانــي بــغــداديعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.782بقرار رقـ
 .1مخبر بحث بعنواف "االعبلـ اآللي لوىراف"، المنشأ لدى جامعة وىراف

  بصفتو مدير  مبــوعمران كريتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.783بقرار رقـ
 .1مخبر بحث بعنواف "االعبلـ اآللي لوىراف"، المنشأ لدى جامعة وىراف 

  بصفتو مدير مخبر  ساسي دمحميعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.784بقرار رقـ
 .1"، المنشأ لدى جامعة وىرافكيمياء الموادبحث بعنواف "

  بصفتو  بــومــنــجل عبد المالكيعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 21 مؤرخ في /م.ع.ب.ع.ت.ت.785بقرار رقـ
 .2"، المنشأ لدى جامعة  سطيفونقده األدبالمثقافة العربية في مدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  وىـــاب عبد الغانييعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.786بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.اتػاضيػير ػالمخبر بحث بعنواف "
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  يوسفات عبد الرحمانتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.787بقرار رقـ 
 "، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.اتػاضيػريػالبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  بـــارة كــمــالف األستاذ يعي، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.788بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة أـ البواقي.اليندسة الكيربائية واآلليةبحث بعنواف "

  أبي عــيــاد سيدي دمحم األمينيعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت..789بقرار رقـ 
 .1تصبلح البيولوجي"، المنشأ لدى جامعة وىرافبصفتو مدير مخبر بحث بعنواف "تربية المائيات واالس

  بصفتيا مديرة  آكمي سـاميةتعيف األستاذة ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.790بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "االقتصاد الزراعي والغذائي والريفي والبيئي"، المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة.

  بصفتو مدير  كيحال عمرتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  .ع.ت.ت./م.ع.ب791بقرار رقـ
 مخبر بحث بعنواف "االقتصاد الزراعي والغذائي والريفي والبيئي"، المنشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة.

  و مدير بصفت عــامر سمطانيعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.792بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.حميل وتشكيل نماذج الظواىرػتمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  صــيــد مدانييعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.793بقرار رقـ
 دى جامعة سوؽ أىراس.بحث بعنواف"تطبيقات تسيير، صيانة، وا عادة تأىيل المنشآت القاعدية لممدينة"، المنشأ ل

  بصفتو مدير  بــومــيــراز مــحــمــديعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.794بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة بسكرة.مذجة األنظمة الطاقويةػنمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بحري مباركتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.795بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة بسكرة.مذجة األنظمة الطاقويةػنمخبر بحث بعنواف "

  بصفتو  الدين جـيــالنــي صالحيعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.796بقرار رقـ
 "المنشأ لدى جامعة عنابة.ي التخميط والوسائط البيولوجية العضوية والبيو تحفيز العضو مدير مخبر تحت عنواف"

  بصفتو  جرورو عبد الحفيعتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.797بقرار رقـ
 "المنشأ لدى جامعة عنابة.التخميط والوسائط البيولوجية العضوية والبيو تحفيز العضوي مدير مخبر تحت عنواف"

  بصفتو مدير حنون عبد المجيد يعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.798بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة عنابة.األدب العاـ والمقارف مخبر تحت عنواف "

  بصفتو مدير لفقير بن خمدون يعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.799بقرار رقـ
 األغواط.مخبر بحث بعنواف "فيزياء المواد"، المنشأ لدى جامعة 

  بصفتيا مديرة  مصطفاي أسـمــاءتعيف األستاذة ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.800بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة سعيدة.تشكيل النماذج وطرؽ الحسابمخبر بحث بعنواف "

  و مدير بصفت رحموني عميتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.801بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة سعيدة.تشكيل النماذج وطرؽ الحسابمخبر بحث بعنواف "
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  بصفتو  مسعود بورغدة دمحم زينيعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.802بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة بومرداس.الغذائية التكنولوجيامدير مخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير  لوىاب كريمتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  .ب.ع.ت.ت./م.ع803بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة بومرداس.الغذائية التكنولوجيامخبر بحث بعنواف "

  بصفتو مدير مخبر  يايسي فريديعيف األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.804بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة بػجاية.نميةاإلقتصاد والتبحث بعنواف "

  بصفتو مدير  بومولة سميرتنيى مياـ األستاذ ، 2020 ديسمبر 21مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.805بقرار رقـ
 "، المنشأ لدى جامعة بػجاية.والتنمية مخبر بحث بعنواف "االقتصاد

  أميف بصفة   ي رشيدساستنيى مياـ السيد  ،2020 ديسمبر 27مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.841بقرار رقـ
 لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة. عاـ
  أميف بصفة   بعيسي عبد الكريمالسيد يعيف  ،2020 ديسمبر 27مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.842بقرار رقـ

 لدى مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة. عاـ
  رئيسة بصفة  بصاح رحمة ة، تنيى مياـ السيد2020 ديسمبر 27مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.843بقرار رقـ 

 .لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة العبلقات الخارجية وتثميف نتائج البحثقسـ 
  رئيس بصفة  عبد العظيم كمالالسيد  يعيف، 2020 ديسمبر 27مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.844بقرار رقـ 

 .لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة العبلقات الخارجية وتثميف نتائج البحثقسـ 
  مدير وحدة بصفة  بن ناصر فاروق السيد  يعيف، 2020 ديسمبر 27مؤرخ في  /م.ع.ب.ع.ت.ت.845بقرار رقـ

 البحث في البيوتكنولوجيا.لدى مركز البحث في النباتات الطبية 
  بصفة مسؤوؿ فرقة البحث  مصطفـاي نــورالــديــنيعيف السيد ، 2020 ديسمبر 22مؤرخ في  1015بقرار رقـ

المختمطة المكمفة بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "بالمبيدات الحيوية عمى أساس الزيوت األساسية"، 
 .المنشأة لدى جامعة تممساف

  بصفة رئيس المجمس  قاسم شاوش نور الدينيعيف السيد ، 2020 ديسمبر 29مؤرخ في  1086بقرار رقـ
 الزراعة والتغذية.عمـو البيوتكنولوجية و  ية لمبحث فيموكالة الموضوعاتلالعممي 
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 *-* 0202 مقررات فردية *-*
 

  لجامعة رئيس لجنة الصفقات بصفة مياجر سمير يعيف السيد ، 2020 أكتوبر 25مؤرخ في  324بمقرر رقـ
 أدرار.

  رئيس لجنة الصفقات بصفة بن كريد عبد الحق يعيف السيد ، 2020 أكتوبر 25مؤرخ في  325بمقرر رقـ
 لموكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.

  رئيس لجنة الصفقات لجامعة بصفة  فرحاتي عمريعيف السيد ، 2020نوفمبر  08مؤرخ في  329بمقرر رقـ
 .ورقمة

  لمركز رئيس لجنة الصفقات بصفة لعساسي منذر يعيف السيد ، 2020نوفمبر  16مؤرخ في  334بمقرر رقـ
 البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.

  رئيس لجنة الصفقات لمديرية  بصفة رويغي بشيريعيف السيد ، 2020 ديسمبر 06مؤرخ في  363بمقرر رقـ
 الخدمات الجامعية باألغواط.

  رئيس لجنة الصفقات بصفة بومعيزة السعيد يعيف السيد ، 2020ديسمبر  16مؤرخ في  373بمقرر رقـ
 .1الجزائرلجامعة 

  رئيس لجنة الصفقات بصفة حاج أعراب عمار يعيف السيد ، 2020ديسمبر  23مؤرخ في  384بمقرر رقـ
 في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية. لمركز البحث
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