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 105 .......لدى جامعػة "أكمي محند أولحاج" البويػرةاالجتماعية يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات  2019جانفي  21مؤرخ في  قػػرار -
العمـو  عمـو التسيير بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ2019جانفي  23 مؤرخ في 58رقـ  قػػرار -

 106 .....................................................................ورقمػة-االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح
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العمـو  التجارية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو2019انفي ج 23 مؤرخ في 59رقـ  قػػرار -
 107 ....................................................................ورقمػة -االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح

العمـو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بكمية2019انفي ج 23 مؤرخ في 60رقـ  قػػرار -
 108 ....................................................................ورقمػة -االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بكمية2019جانفي  23مؤرخ في   61رقـ  قػػرار -
 110 ............................................................ورقمػة -العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والعمـو 2019جانفي  23 مؤرخ في 62رقـ  قػػرار -
 111 ...........................................................................................ورقمػة -التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح

يحػدد القائمة االسمية الذي  2018أفريل  04المؤّرخ في  308، يعّدؿ القرار رقـ 2019جانفي  23 مؤرخ في 63رقـ  قػػرار -
 112 ......................................................................عيف تموشنت-بمحاج بوشعيب ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعي

الوطنية مدرسة لقسـ اإللكتروتقني بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019جانفي  23 مؤرخ في 64رقـ  قػػرار -
 114 .............................................................................................................................الجزائر -المتعددة التقنيات

مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حوؿ  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019جانفي  23 مؤرخ في 65رقـ  قػػرار -
 115 ..........................................................................................................................................المناطق القاحمة

 117 ...........1جامعة سطيفلدى التكنولوجيا مجمس كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019جانفي  23 مؤرخ في 66رقـ  رقػػرا -
 119 .................1سطيف لدى جامعةالعمـو مجمس كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019جانفي  23 مؤرخ في 67رقـ  قػػرار -
 120 ..........مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019جانفي  24 مؤرخ في 69رقـ  قػػرار -
 122 ............مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىراف ،  يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019جانفي  24 مؤرخ في 70رقـ  قػػرار -
 123 ....................................رألعضاء مجمس إدارة جامعة أدرا يحدد القائمة االسمية، 2019ي جانف 24 مؤرخ في 71رقـ  قػػرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300يعدؿ القرار رقـ ، 2019جانفي  27 مؤرخ في 72رقـ  قػػرار -

 124 .................................................................................................................1ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف
يحدد القائمة االسمية  الذي 2016سبتمبر  29مؤرخ  في ال 1528رقـ ، يعدؿ القرار 2019جانفي  27 مؤرخ في 73رقـ  قػػرار -

 126 ..........................................................................إلسالمية والحضارةالمجمس العممي لمركز البحث في العمـو ا ألعضاء
 127 .......................المركز الجامعي بتيبازة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019جانفي  29 مؤرخ في 74رقـ  قػػرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2016افريل  02المؤرخ في  191، يعدؿ القرار رقـ 2019جانفي  29 مؤرخ في 75رقـ  قػػرار -

 128 ..........................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
 129 ....( لمجنة الجامعية الوطنية41) الواحدة واألربعوف  نتائج الدورةعف عالف ، يتضمف اإل2019فيفري  03 مؤرخ في 76رقـ  قػػرار -
، يحدد قائمة لجاف االمتحانات لمحصوؿ عمى شيادة الدراسات الطبية الخاصة في الطب 2019فيفري  03 مؤرخ في 77رقـ  قػػرار -

 144 ....................................................................................................................والصيدلة وطب األسناف وتشكيمتيا
 155 ............، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ2019فيفري  03 مؤرخ في 78رقـ  قػػرار -
 ةلمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعي المجمس العمميألعضػاء ، يحدد القائمة االسمية 2019فيفري  06 مؤرخ في 124رقـ  قػػرار -

 156 ...............................................................................................................بريكػػة -بالمركز الجامعي سي الحواس
د القائمة االسمية يحدّ  الذي 2015ديسمبر  15المؤرخ في  1243، يعّدؿ القرار رقـ 2019فيفري  06 مؤرخ في 125ـ ػرق قػػرار -

 157 .............................................................................................لممدرسة الوطنية العميا لمري ألعضاء المجمس العممي 
لقائمة االسمية الذي يحّدد ا 2017أفريل 17المؤرخ في  449، يعّدؿ القرار رقـ 2019فيفري  06 يمؤرخ ف 126رقـ  قػػرار -

 159 .......................................................................الوطنية العميا لمري مدرسة لقسـ الري الحضري لم المجنة العمميةألعضاء 
 160 .....، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة2019فيفري  07 مؤرخ في 127رقـ  قػػرار -
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الذي يحدد القائمة االسمية  2017جويمية  08المؤرخ في  776، يعدؿ القرار رقـ 2019فيفري  07 مؤرخ في 128رقـ  قػػرار -
 161 ..........................................................والصناعات الغذائية بالجزائرألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عمـو التغذية 

 162 ..في الطور الثانيلضماف الّتكويف  يتضّمف تأىيل مػدرسػة الػدراسػػات الػعػمػيػا التجارية، 2019فيفري  07مؤّرخ في  129رقـ  قػػرار -
 163 .............في الطور الثانيلضماف الّتكويف  لالقتصادرسػة الػعػمػيػا المديتضّمف تأىيل ، 2019فيفري  07مؤّرخ في  130رقـ  قػػرار -
ة" بالمدرسة العميا المؤسس مالية" في ماستر شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد، 2019فيفري  07 مؤرخ في 131رقـ  قػػرار -

 164 ...........................................................................................................................بقسنطينة والمالية لممحاسبة
بالمدرسة العميا  يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في "اإلدارة العمومية"، 2019فيفري  07 مؤّرخ في 132 رقـ قػػرار -

 168 ................................................................................................................................بعنػابة في عمـو التسيير
 العميا بالمدرسة "الطاقة اقتصاد"في  لنيل شيادة ماستر يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2019فيفري  07 مؤّرخ في 133 رقـ قػػرار -

 171 ...................................................................................................................................................لالقتصاد
بالمدرسة  حية"في "إدارة الخدمات الص يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر، 2019فيفري  07 مؤّرخ في 134رقـ  قػػرار -

 175 ...........................................................................................................................العميا إلدارة األعماؿ بتممساف
 العميا بالمدرسة" التسويق" في ترماس شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد، 2019فيفري  07 مؤّرخ في 135رقـ  قرار قػػرار -

 178 ..................................................................................................................................بتممساف األعماؿ إلدارة
المتعددة بالمدرسة  سنتي القسـ التحضيري المدمجل يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2019فيفري  07 مؤّرخ في 136 رقـ قػػرار -

 182 ....................................................................................................................العمـو لميندسة المعمارية والعمراف
د البرنامج ا، 2019فيفري  07 مؤّرخ في 137رقـ  قػػرار - لنيل شيادة الميندس المعماري بالمدرسة المتعددة العمـو  لبيداغوجييحدِّ

 186 ............................................................................................................................لميندسة المعمارية والعمراف
 واستراتيجيات األعماؿ إدارة" في ماستر شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد، 2019 فيفري  07 مؤّرخ في 138رقـ  قرار قػػرار -

 189 ................................................................................................بتممساف إلدارة األعماؿ" بالمدرسة العميا المؤسسات
 193 ..............والتكوينػػػػػات العاليػػػة التي تضمنيػػػػا يحّدد قائمة المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي، 2019فيفري  10 مؤرخ في قػػرار -
والمتضمف إنشاء األقساـ  2018جانفي  11 المؤرخ في 32يتمـ القرار رقـ ، 2019فيفري  12 مؤرخ في 140رقـ  قػػرار -

 195 .................................................................................................بوىراف الوطنية المتعددة التقنياتالمكونة لممدرسة 
والمتضمف إنشاء األقساـ   2017أفريل  3 المؤرخ في 370القرار رقـ ، يعدؿ 2019فيفري  12 مؤرخ في 141رقـ  قػػرار -

 196 ......................................................................................كنولوجي بسكيكدةالعميا ألساتذة التعميـ التالمكونة لممدرسة 
 197 ................................، يحدد معايير االنتقاء لمقبوؿ في برنامج تحسيف المستوى في الخارج2019فيفري  12 مؤرخ في قػػرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  02المؤرخ في  06، يعدؿ القرار رقـ 2019فيفري  12 فيمؤرخ  143رقـ  قػػرار -

 223 ...........................................................................والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بميمة ـألعضاء مجمس معيد العمو 
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  2019المؤرخ في  07، يعدؿ القرار رقـ 2019يفري ف 12 مؤرخ في 144رقـ  قػػرار -

 124 ..................................................................معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى المركز الجامعي بميمة
الذي يحدد القائمة االسمية  2019جانفي  02المؤرخ في  08، يعدؿ القرار رقـ 2019ي فيفر  12 مؤرخ في 145رقـ  قػػرار -

 225 ................................................................................ألعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بميمة
 226 .....................................في عقـ الزوجيف نشاء شيادة دراسات فوؽ التخصص، يتضمف إ2019فيفري  20 مؤرخ في قػػرار -
 228 .............................يتضمف إنشاء شيادة فوؽ التخصص في طب المسالؾ البولية لألطفاؿ، 2019فيفري  20 مؤرخ فيقػػرار  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2019 جانفي 21المؤرخ في  56ار رقـ يعدؿ القر ، 2019فيفري  20مؤرخ في  148رقـ  قػػرار -

 230 ................................................................................................................1الجزائر ألعضاء مجمس إدارة جامعة
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الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016 أوت  8المؤرخ في 946رار رقـ يعدؿ الق ،2019فيفري  20مؤرخ في  149 رقـ قػػرار -
 231 ..........................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج

د معايير االنتقاء لػمػقػبػوؿ فػي بػرنػامػج يحدّ الذي  2019فيفري  12مؤّرخ في ، يتّمـ القرار ال2019فبراير  24 خ فػيمػؤرّ  قػػرار -
 233 .........................................................................................................................تػحػسػيػف المستوى في الػخػارج

مدرسة لقسـ السقي وتصريف المياه بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء، يحّدد ا2019فيفري  26مؤرخ في  150رقـ  قػػرار -
 233 .......................................................................................................................................الوطنية العميا لمري 

يحّدد القائمة االسمية الذي  2017فيفري  12مػػؤّرخ في ال 168قرار رقػـ ، يعدؿ ال2019فيفري  26 مؤرخ في 151رقـ  قػػرار -
 235 ................................................مستغانػػـ-عبد الحميد بف باديس بجامعة لكّميػػة الّمغػػات األجنبّيػػة ألعضاء المجمس العممي

يحّدد القائمة االسمية الذي  2017فيفري  12مػػؤّرخ في ال 169قرار رقػـ ، يعدؿ ال2019فيفري  26 مؤرخ في 152رقـ  قػػرار -
 236 .....................مستغانػـ-عبد الحميد ابف باديس بجامعة بكّميػة الّمغػػات األجنبّيػػة لقسػـ الّمغػػة االنجميزيػػة ألعضاء المجنة العممية

يحّدد القائمة االسمية الذي  2017فيفري  12مػػؤّرخ في ال 170قرار رقػـ ، يعدؿ ال2019فيفري  26 مؤرخ في 153رقـ  قػػرار -
 237 .......................مستغانػـ-عبد الحميد ابف باديس  بجامعة بكّميػة الّمغػػات األجنبّيػػةالفرنسية لقسػـ الّمغػػة  ألعضاء المجنة العممية

لكمية عمـو األرض بجامعة باجي  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019فيفري  26 مؤرخ في 154قـ ر  قػػرار -
 238 ...........................................................................................................................................عنابػػػة -مختار

عمـو وتقنيات النشاطات  لمعيد المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019فيفري  26 مؤرخ في 155رقـ  قػػرار -
 240 ....................................................................................................الجمفة–زياف عاشور  البدنية والرياضية بجامعة

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة 2019فيفري  26مؤرخ في  156قرار رقـ  قػػرار -
 241 ..................................................................بشار -العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم بكمية

العمـو  لقسـ العمـو التجارية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019فيفري  26مؤرخ في  157رقـ  قػػرار -
 242 .................................................................................بشار -االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم

العمـو  لقسـ عمـو التسيير بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019فيفري  26مؤرخ في  158رقـ  قػػرار -
 244 .................................................................................بشار -االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم

العمـو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بكمية2019فيفري  26مؤرخ في  159رقـ  قػػرار -
 245 .................................................................................بشار -االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم

لكمية العمـو االقتصادية، التجارية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019فيفري  26مؤرخ في  160رقـ  قػػرار -
 246 ...........................................................................................................بشار -وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم

الذي يحدد القائمة االسمية  2017فيفري  12المؤّرخ في  191، يعّدؿ القرار رقـ 2019فيفري  26مؤرخ في  161رقـ  قػػرار -
 248 .....................................سعيدة-بجامعة موالي الطاىرالتكنولوجيا  ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية

يحدد القائمة االسمية  2018سبتمبر  10المؤّرخ في  831، يعّدؿ القرار رقـ 2019فيفري  26مؤرخ في  162رقـ  قػػرار -
 249 .....................................................................األغواط -ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي

الذي يحدد القائمة االسمية  2017فيفري  12المؤّرخ في  192، يعّدؿ القرار رقـ 2019فيفري  26مؤرخ في  163رقـ  قػػرار -
 250 ....................................................................سعيدة -ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر

الذي يحدد القائمة االسمية  2018سبتمبر  10المؤّرخ في  827، يعّدؿ القرار رقـ 2019فيفري  26مؤرخ في  164رقـ  قػػرار -
 252 ............................................األغواط -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية

الذي يحدد القائمة االسمية  2018سبتمبر  10المؤّرخ في  829، يعّدؿ القرار رقـ 2019فيفري  26مؤرخ في  165 رقـ قػػرار -
 253 .................................................األغواط -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية

الذي يحدد القائمة االسمية  2018سبتمبر  10المؤّرخ في  828، يعّدؿ القرار رقـ 2019فيفري  26رخ في مؤ  166رقـ  قػػرار -
 254 ........................................األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   8

 

 

 

الذي يحدد القائمة االسمية  2018سبتمبر  10المؤّرخ في  838، يعّدؿ القرار رقـ 2019فيفري  26مؤرخ في  167رقـ  قػػرار -
 255 ..............األغواط -اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي العمـو اإلنسانية والعمـو ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية

الذي يحدد القائمة االسمية  2018سبتمبر  10المؤّرخ في  839ّدؿ القرار رقـ ، يع2019فيفري  26مؤرخ في  168رقـ  قػػرار -
 256 ....األغواط-العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو اإلسالمية بكمية

د القائمػة االسمية حػدّ الذي ي 2018أوت  06المؤّرخ في  721، يعّدؿ القرار رقـ 2019فيفري  26مؤرخ في  169رقػـ  قػػرار -
 257 ..........................................................................................2وىراف -دمحم بف أحمدألعضاء المجمس العممي لجامعة 

 258 .......لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة سمية ألعضاء المجمس العمميد القائمة االيحدّ ، 2019فيفري  26مؤرخ في  207ـ ػرق قػػرار -
 260 ...1الجزائر لدى جامعةالعمـو اإلسالمية ألعضاء مجمس كمية  يحدد القائمة االسمية، 2019فيفري  27مؤرخ في  208رقـ  قػػرار -
 261 .............1الجزائر لدى جامعةالحقوؽ جمس كمية م يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019فيفري  27مؤرخ في  209 رقـ قػػرار -
 262 ................1جامعة الجزائرلدى العمـو مجمس كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019فيفري  27مؤرخ في  210رقـ  قػػرار -
 كويف لمحصوؿ عمى شيػادة الّدكتػوراهيتضّمف تأىيػل مؤسسػات الّتعميـ العالي لمتّ ، 2019مارس  05مؤرخ في  211رقػـ  قػػرار -

 263 ......................................................................................................................وتنظيػـ الّتأىيػل الجامعػي ومنحػو
مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019مارس  05مؤرخ في  212رقـ  قػػرار -

 266 .........................................................................................................................................والطاقوية بوىراف
 267 ..ة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس، يحدد القائم2019مارس  05مؤرخ في  213رقـ  قػػرار -
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015جواف  7المؤرخ في  220يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  05مؤرخ في  214رقـ  قػػرار -

 269 .........................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية
الذي يحدد القائمة االسمية  2017مارس  08مؤرخ في  271، يعدؿ القرار رقـ 2019مارس  07مؤرخ في  215رقـ  قػػرار -

 269 .............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعيف تيموشنت
الذي يحدد القائمة االسمية  2017جانفي  29المؤرخ في  108 ، يعدؿ القرار رقـ2019مارس  07مؤرخ في  216رقـ  قػػرار -

 270 .......................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزاف
الذي يحدد القائمة االسمية  2016جواف  09المؤرخ في  595، يعدؿ القرار رقـ 2019مارس  07مؤرخ في  217رقـ  قػػرار -

 272 .........................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة
يحدد القائمة االسمية الذي  2018نوفمبر  28المؤرخ في  1094، يعد القرار رقـ 2019مارس  07 مؤرخ في 218 رقـ قػػرار -

 273 ....................................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة
 274 ......برج بوعريريج لدى جامعةاآلداب والمغات مجمس كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019مارس  07مؤرخ في  219 رقـ قػػرار -
رزنامة العطل ل المحدد 2018سبتمبر  02رخ في المؤ  804رقـ  ، يعدؿ ويتمـ القػػرار2019مارس  09 مؤرخ في 220رقـ  قػػرار -

 275 ..................................................................................................2019-2018بعنواف السنة الجامعية  الجامعية
مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ  ت واألعماؿيتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادا، 2019مارس  11مؤرخ في  221رقـ  قػػرار -

 276 ........................................................................................................................................استشفائي جامعي
أستاذ محاضر  مف أجل االلتحاؽ برتبة س االختباراتيتضمف فتح مسابقة عمى أسا، 2019مارس  11مؤرخ في  222رقـ  قػػرار -

 286 ..............................................................................................................................استشفائي جامعي قسـ "أ"
 لدى جامعةاآلداب والحضارة اإلسالمية كمية  ية ألعضاء مجمسيحدد القائمة االسم، 2019مارس  12مؤرخ في  223 رقـ قػػرار -

 299 ....................................................................................................................األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية
األمير  لدى جامعةالشريعة واالقتصاد  قائمة االسمية ألعضاء مجمس كميةيحدد ال، 2019مارس  12مؤرخ في  224رقـ  قػػرار -

 300 ............................................................................................................................عبد القادر لمعمـو اإلسالمية
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المتضمف إنشاء مخابر  2011مارس سنة  16المؤرخ في  146، يعدؿ القرار رقـ 2019مارس  12مؤرخ في  240رقـ  قػػرار -
 301 ..................................................................................................بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي، المعدؿ

الحقوؽ  لقسـ العمـو السياسية بكمية د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، يحد2019مارس  13مؤرخ في  270رقـ  قػػرار -
 302 ....................................................................................................ورقمػة-والعمـو السياسية بجامعة قاصدي مرباح

الحقوؽ والعمـو  لقسـ الحقوؽ بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019مارس  13مؤرخ في  271رقـ  قػػرار -
 304 ............................................................................................................ورقمػة -السياسية بجامعة قاصدي مرباح

لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019رس ما 13مؤرخ في  272رقـ  قػػرار -
 305 .........................................................................................................................ورقمػة-بجامعة قاصدي مرباح

 لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية ،  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019مارس  13مؤرخ في  273رقـ  قػػرار -
 306 .......................................................................................................ورقمػة-اآلداب والمغات بجامعة قاصدي مرباح

 لقسـ المغة واألدب العربي بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019مارس  13مؤرخ في  274رقـ  قػػرار -
 307 ......................................................................................................ورقمػة -اآلداب والمغات بجامعة قاصدي مرباح

 لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2019مارس  13مؤرخ في  275رقـ  قػػرار -
 308 ......................................................................................ورقمػة-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح

 ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بكمية2019مارس  13مؤرخ في  276رقـ  قػػرار -
 309 .....................................................................................ورقمػة -العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح

مدرسة لقسـ اليندسة الميكانيكية بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019مارس  13مؤرخ في  277رقـ  رارقػػ -
 311 ......................................................................................................................بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية 

مدرسة لقسـ اليندسة الصناعية بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019مارس  13مؤرخ في  278رقـ  قػػرار -
 312 ......................................................................................................................بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية 

مدرسة لقسـ اليندسة الكيربائية بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019مارس  13مؤرخ في  279رقـ  قػػرار -
 313 ......................................................................................................................بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية 

مدرسة لقسـ اليندسة المدنية بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019مارس  13مؤرخ في  280رقـ  قػػرار -
 314 ......................................................................................................................بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية 

لقسـ ىندسة المواد والطرائق  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019مارس  13مؤرخ في  281رقـ  قػػرار -
 315 ..........................................................................................................بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال

مدرسة لقسـ التكويف التحضيري بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019مارس  13مؤرخ في  282رقـ  قػػرار -
 317 ......................................................................................................................بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية 

لكمية اآلداب والمغات والفنوف  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2019مارس  13مؤرخ في  283رقـ  قػػرار -
 318 .........................................................................................................................الجمفة -بجامعة زياف عاشور

 319 .......الجمفة -زياف عاشورلجامعة  د القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممييحػدّ ، 2019مارس  13مؤرخ في  284رقػـ  قػػرار -
 321 ..العميا لألساتذة بالقػػبةمدرسة لم ضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألع، 2019مارس  13مؤرخ في  285 رقـرقـ  قػػرار -
 323 ....لممدرسة العميا لألساتذة باألغواطد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحدّ ، 2019مارس  17مؤرخ في  286ـ ػرق قػػرار -
العميا مدرسة لقسـ المغة العربية بال عمميةالمجنة اللقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2019مارس  17مؤرخ في  287رقـ  قػػرار -

 325 ........................................................................................................................................لألساتذة باألغواط
العميا مدرسة لقسـ المغة الفرنسية بال المجنة العمميةية ألعضاء لقائمة االسم، يحّدد ا2019مارس  17مؤرخ في  288رقـ  قػػرار -

 326 ........................................................................................................................................لألساتذة باألغواط
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مقائمة االسمية ، المحدد ل2018أوت  09مؤرخ في  745رقـ  ، يعدؿ القػػرار2019مارس  17 مؤرخ في  289رقـ  قػػرار -
 327 ............سوؽ أىراس -دمحم الشريف مساعدية بجامعة عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لمعيد المجمس العممي ألعضاء

المحدد لمقائمة االسمية  2018جانفي  28ي المؤرخ ف 77رقـ  ، يعدؿ القػػرار2019مارس  17 مؤرخ في 290رقـ  قػػرار -
 328 .................................سوؽ أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية الحقوؽ والعمـو السياسيةة ػكّميألعضاء المجمس العممي ل

 329 .......يا لألساتذة بقسنطينة، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العم2019مارس  18مؤرخ في  291رقـ  قػػرار -
 330 .........، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باألغواط2019مارس  18مؤرخ في  292رقـ  قػػرار -
االسمية الذي يحدد القائمة  2017جويمية  16المؤرخ في  800، يعدؿ القرار رقـ 2019مارس  18مؤرخ في  293رقـ  قػػرار -

 331 ...........................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015جواف  7المؤرخ في  220يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  18مؤرخ في  294رقـ  قػػرار -

 333 .........................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية
 334 ...مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019مارس  18مؤرخ في  295رقـ  قػػرار -
د القائمػة يحػدّ الذي  2017ديسمبر  13المؤرخ في  1137قػػرار رقػـ ، يعدؿ ال2019مارس  19 مؤرخ في 296رقـ  قػػرار -

 335 ......................................................................1الجزائر -بف يوسف بف خدةاالسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة 
المتضمف تعييف أعضاء المجنة  ،2018جويمية  3المؤرخ في  594يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  19مؤرخ في  297رقـ  رقػػرا -

والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 
 336 ....................................................................................................................................التكنولوجيا والصناعة

 338 ............، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار2019مارس  19مؤرخ في  298رقـ  قػػرار -
 339 .........المدرسة العميا لإل قتصاد بوىراف ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2019مارس  19مؤرخ في  299رقـ  قػػرار -
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016 أوت  8المؤرخ في 946يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  21مؤرخ في  300 رقـ قػػرار -

 341 ..........................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2017مارس  2المؤرخ في  265، يعدؿ القرار رقـ 2019مارس  21 مؤرخ في 301رقـ  قػػرار -

 342 ..................................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر
، الذي يحدد تشكيمة 2015ديسمبر سنة  7المؤّرخ في  1220يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  27مؤّرخ في  302رقـ  قػػرار -

 343 ...................................................................................البحث العمميالمجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي و 
، المتضمف تعييف أعضاء المجنة 2018جويمية  3المؤرخ في  594يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  31مؤرخ في  303رقـ  قػػرار -

بحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات ال
 345 ....................................................................................................................................التكنولوجيا والصناعة

 346 ..............................جامعة االغواط يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019 مارس 31 مؤرخ في 304رقـ  قػػرار -
 348 ..............................1البميدة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة، 2019مارس  31 مؤرخ في 305رقـ  قػػرار -
 349 .........................الوادي جامعة الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019مارس  31 مؤرخ في 306رقـ  قػػرار -
 351 ...........................3يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة، 2019مارس  31 مؤرخ في 307رقـ  قػػرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2018ماي  6المؤرخ في  432قرار رقـ ، يعدؿ ال2019مارس  31 مؤرخ في 308رقـ  قػػرار -

 352 ...................................................................................................................جيجل ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 353 ..........................لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي ء مخابر بحثيتضمف إنشا، 2019مارس  31 مؤرخ في 309رقـ  قػػرار -

 
 
 
 



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   11

 

 

 

 
 

IV-  رراتػػػػػػػػػقػ  مػال 
(، تحت USTOلمعمـو والتكنولوجيا ) وىراف ، يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة2019جانفي  02مؤرخ في  001رقـ مقرر  -

 357 .....................................................................................................تصرؼ مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
 358 ..........المركز الجامعي بالبيض لدى يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية، 2019جانفي  06مؤرخ في  02رقـ مقرر  -
 359 .............المركز الجامعي بميمة لدى يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية، 2019جانفي  06مؤرخ في  03رقـ مقرر  -
بسمؾ المتصرفيف، رتبة لاللتحاؽ  االختباراتيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس  2019جانفي  06 مؤرخ  في 030 مقرر رقـ -

 360 ..................................................................................................وىراف-بمقايد-مديرية الخدمات الجامعيةمتصرؼ ل
يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة  2019جانفي  14مؤرخ  في  031مقرر رقـ  -

 361 ...................................................................................وىراف-بمقايد-ممحق رئيسي لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية 
بسمؾ المحاسبيف  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ 2019جانفي  06مؤرخ  في  032مقرر رقـ  -

 362 .......................................................................فوىرا-بمقايد -اإلدارييف، رتبة محاسب إداري لمديرية الخدمات الجامعية
لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة  مسابقة عمى أساس الشيادات ، يمدد أجل إجراء2019جانفي  26مؤرخ في  033مقرر رقـ  -

 362 ...................................................................................................................................متصرؼ لجامعة عنابة
لإللتحاؽ بسمؾ المقتصديف  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات2019جانفي  06مؤرخ في  034مقرر رقـ  -

 363 .......................................................................................................الجامعييف، رتبة مقتصد جامعي لجامعة عنابة
لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات2019جانفي  06مؤرخ في  035مقرر رقـ  -

 364 ....................................................................................................................ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة عنابة
، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ بسمؾ مساعدي الميندسيف 2019جانفي  06مؤرخ في  036مقرر رقـ  -

 364 ..............................................................نابةلجامعة ع 1في اإلعالـ اآللي رتبة مساعد ميندس في اإلعالـ اآللي مستوى 
لإللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات2019جانفي  06مؤرخ في  037مقرر رقـ  -

 365 ................................................................................................اإلدارييف، رتبة محاسب إداري رئيسي لجامعة عنابة
لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات2019جانفي  06مؤرخ في  038مقرر رقـ  -

 366 ..............................................................................................................................ممحق اإلدارة لجامعة عنابة
لإللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات2019جانفي  06مؤرخ في  039مقرر رقـ  -

 366 ...................................................................................................اآللي، رتبة تقني في اإلعالـ اآللي لجامعة عنابة
لاللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات2019جانفي  06مؤرخ في  040مقرر رقـ  -

 367 ..............................................................................................اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي لجامعة عنابة
لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة عوف  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات2019جانفي  06مؤرخ في  041مقرر رقـ  -

 368 .............................................................................................................................ةحفظ البيانات لجامعة عناب
بسمؾ محافظي المكتبات  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لاللتحاؽ2019جانفي  06مؤرخ في  042مقرر رقـ  -

 368 ...................................................................وؿ لجامعة عنابةالجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى األ 
بسمؾ األعواف التقنييف  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ2019جانفي  06مؤرخ في  043مقرر رقـ  -

 369 ...........................................................................بةلممكتبات الجامعية، رتبة عوف تقني لممكتبات الجامعية لجامعة عنا
لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب  ، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات2019جانفي  06مؤرخ في  044مقرر رقـ  -

 370 .....................................................................................................................................مديرية لجامعة عنابة
بسمؾ الميندسيف اإلحصائييف، رتبة  ، يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ2019جانفي  14مؤرخ في  064مقرر رقـ  -

 370 ......................................................................................................ميندس رئيسي في اإلحصائيات لجامعة الجمفة
، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة 2019جانفي  14مؤرخ في  065مقرر رقـ  -

 371 ..................................................................................................................................متصرؼ لجامعة الجمفة
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في اإلعالـ اآللي، رتبة  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف2019جانفي  24مؤرخ في  226مقرر رقـ  -
 372 .............................................................................ات الجامعيةميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي لمديواف الوطني لمخدم

بسمؾ الوثائقييف أمناء المحفوظات، رتبة  ، يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ2019فيفري  03مؤرخ في  278مقرر رقـ  -
 372 .......................................................................................................وثائقي أميف محفوظات رئيسي لجامعة الشمف

بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  ، يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ2019فيفري  03مؤرخ في  279مقرر رقـ  -
 373 ...................................................................................................رئيس محافظي المكتبات الجامعية لجامعة الشمف

 374 .......................جامعة البويرة لدى يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية، 2019فيفري  07مؤرخ في  86رقـ مقرر  -
الميندسيف في  اإلعالـ اآللي، رتبة  بسمؾلاللتحاؽ ، يمدد أجل إجراء إمتحاف ميني 2019 ي فيفر  10 مؤرخ في 300مقرر رقـ  -

 375 ....................................................................................................1جامعة باتنةل ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي
بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ2019يفري ف 10مؤرخ في  301مقرر رقـ  -

 375 ....................................................................................................1ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة باتنة
بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ2019فري في 10مؤرخ في  302مقرر رقـ  -

 376 .............................................................................................................1محافظ المكتبات الجامعية لجامعة باتنة
بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ2019فيفري  10مؤرخ في  303مقرر رقـ  -

 377 ......................................................................................................1ميندس دولة لممخابر الجامعية لجامعة باتنة
بسمؾ المقتصديف الجامعييف، رتبة مقتصد  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ2019فيفري  10مؤرخ في  304مقرر رقـ  -

 377 ....................................................................................................................................1جامعي لجامعة باتنة
، يمدد أجل إجراء إمتحاف ميني لإللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة 2019فيفري  10مؤرخ في  305مقرر رقـ  -

 378 .....................................................................................1ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى األوؿ لجامعة باتنة
، يمدد أجل إجراء إمتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة 2019فيفري  10رخ في مؤ  306مقرر رقـ  -

 379 ....................................................................................1ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى الثاني لجامعة باتنة
بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ2019فيفري  10في مؤرخ  307مقرر رقـ  -

 379 .............................................................................................................................................1لجامعة باتنة
بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ2019فيفري  10مؤرخ في  308قـ مقرر ر  -

 380 .............................................................................................................................................1لجامعة باتنة
بسمؾ تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ2019فيفري  10مؤرخ في  309مقرر رقـ  -

 381 .................................................................................................................1ساـ لممخابر الجامعية لجامعة باتنة
بسمؾ مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ2019فيفري  10مؤرخ في  310مقرر رقـ  -

 381 ............................................................................................................1مساعد بالمكتبات الجامعية لجامعة باتنة
بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ2019فيفري  10مؤرخ في  311مقرر رقـ  -

 382 ....................................................................................................................................1رئيسي لجامعة باتنة
بسمؾ الميندسيف المعمارييف، رتبة ميندس  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ2019فيفري  10مؤرخ في  312مقرر رقـ  -

 383 ..........................................................................................................................1معماري رئيسي لجامعة باتنة
بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ2019فيفري  10مؤرخ في  313مقرر رقـ  -

 383 ....................................................................................................ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة المدية
بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ2019فيفري  10مؤرخ في  314مقرر رقـ  -

 384 ....................................................................................................................................رئيسي لجامعة المدية
بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ2019فيفري  10مؤرخ في  343مقرر رقـ  -

 385 .............................................................................................................................................لجامعة المدية
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محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  ، يمدد أجل إجراء إمتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ2019فيفري  26مؤرخ في  513مقرر رقـ  -
 385 .......................................................................................محافظ المكتبات الجامعية لجامعة العمـو والتكنولوجيا وىراف

المكتبات الجامعية، رتبة  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ محافظي2019فيفري  26مؤرخ في  514مقرر رقـ  -
 386 ..............................................................ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى الثاني لجامعة العمـو والتكنولوجيا وىراف

الوثائقييف أمناء المحفوظات، رتبة  ، يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ2019فيفري  26مؤرخ في  515مقرر رقـ  -
 387 ..........................................................................................وثائقي أميف محفوظات لجامعة العمـو والتكنولوجيا وىراف

، يتضمف وضع اليياكل السابقة لكمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية التابعة لجامعة 2019فيفري  28مؤرخ في  98رقـ مقرر  -
 387 ..............................................................................................، تحت تصرؼ المدرسة العميا لألساتذة بوىراف1وىراف

، يتضمف وضع ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، ببف عكنوف، تحت 2019مارس  13مؤرخ في  100رقـ مقرر  -
لمعمـو والتكنولوجيات، ومركز تطوير الطاقات تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، واألكاديمية الجزائرية 

المتجددة، ومركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، ومركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، ومركز البحث العممي 
 389 ..............................................................................................................والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية

، يتضمف وضع  جزء مف ىياكل جامعة مستغانـ تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني 2019مارس  27مؤرخ في  102رقـ مقرر  -
 395 .................»الكيميائية حاليل الفيزيائيةاألرضية التقنية في الت«في التحاليل الفيزيائية الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 

، يتضمف وضع  جزء مف ىياكل جامعة بجاية تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني في 2019مارس  27مؤرخ في  103رقـ مقرر  -
 397 ......................»زيائية والكيميائيةاألرضية التقنية في التحاليل الفي«التحاليل الفيزيائية الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 

، يتضمف وضع  جزء مف ىياكل جامعة األغواط تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني 2019مارس  27مؤرخ في  104رقـ مقرر  -
 399 ..................»ائية والكيميائيةاألرضية التقنية في التحاليل الفيزي«في التحاليل الفيزيائية الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 

تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني في  1، يتضمف وضع  جزء مف ىياكل جامعة باتنة2019مارس  27مؤرخ في  105رقـ مقرر  -
 400 ......................»لكيميائيةاألرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية وا«التحاليل الفيزيائية الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 

، يتضمف وضع  جزء مف ىياكل جامعة ورقمة تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني في 2019مارس  27مؤرخ في  106رقـ مقرر  -
 402 ......................»يائيةوالكيم األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية«التحاليل الفيزيائية الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 

، يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة الجمفة تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني في 2019مارس  27مؤرخ في  107رقـ مقرر  -
 403 ......................»ةاألرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية والكيميائي«التحاليل الفيزيائية الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة 

، ممحقي المخابر الجامعية بسمؾ لاللتحاؽ االختبارات مسابقة عمى أساس يمدد أجل إجراء ،2019مارس  31مؤرخ في  632مقرر رقـ  -
 405 .............................................................................................................عنابة لجامعة ممحق لممخابر الجامعيةرتبة 

، رتبة المنشطيف الجامعييفبسمؾ  لاللتحاؽمسابقة عمى أساس الشيادات  يمدد أجل إجراء، 2019مارس  31مؤرخ في  633 رقـمقرر  -
 405 .......................................................................................................عنابة لجامعة األوؿ مف المستوى نشط جامعي م

، تقنيي المخابر الجامعية بسمؾ لاللتحاؽ تاالختبارا مسابقة عمى أساس يمدد أجل إجراء 2019مارس  31مؤرخ في  634 رقـمقرر  -
 406 ........................................................................................................عنابة لجامعة تقني ساـ لممخابر الجامعيةرتبة 

 

V-  التعميمات 
بالخارج لتحضير شيادة  لمحصوؿ عمى منح التكويف ، تتعمق بتنظيـ مسابقة وطنية2019جانفي  10مؤرخة في  01تعميمة رقـ  -

 408 .........................................................................................2020-2019الدكتوراه برسـ السنة الجامعية 
 

 
 

VI- ةػػػػػػػرديػػػفػػػال رراتػػػػقػمػػوال راراتػػػػػػػقػػػال  
 413 ............................................................................ةػػػػػػرديػػػػفػال راراتػػػػػػػقػػال 
 423 ............................................................................ةػػػػػػرديػػػػفػال رراتػػػقػػمػال 

 
 



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   14
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  يتضمف ،2019فبراير سنة  09الموافق  1440جمادؼ الثانية عاـ  04مؤرخ في  60-19مرسـو تنفيدؼ رقـ 
 .تييئة اإلقميـ إنشاء مركز البحث في

  (2019 فبراير 20 الصادرة بتاريخ 11ية العدد )الجريدة الرسم
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 إيرادات مدونة يحدد، 2018نوفمبر  11الموافق  1440ربيع األوؿ عاـ  03 قػػػػرار وزارؼ مشتػػرؾ مػػؤرخ في 
 والتطوير العممي لمبحث الوطني الصندوؽ " عنوانو الذؼ 302-082 رقـ الخاص التخصيص حساب اتونفق

 ."التكنولوجي
  (2019فبراير  10 الصادرة بتاريخ 10)الجريدة الرسمية العدد 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  يتضمف إنشاء مصمحة 2018أكتوبر سنة  24الموافق  1440صفر عاـ  15قػػػػرار وزارؼ مشتػػرؾ مػػؤرخ في ،
 مشتركة لمبحث لدػ مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  يتضمف إنشاء مصمحة 2018أكتوبر سنة  24الموافق  1440صفر عاـ  15قػػػػرار وزارؼ مشتػػرؾ مػػؤرخ في ،
 مشتركة لمبحث لدػ مركز البحث في البيوتكنولوجيا.

  (2019فبراير  28 الصادرة بتاريخ 14)الجريدة الرسمية العدد 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 صفر عاـ  25، يعدؿ القرار المؤّرخ في 2018سنة أكتوبر  11الموافق  1440مؤرخ في أوؿ صفر عاـ  ػرارق
الذؼ يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي ، 2015يسمبر سنة د 07الموافق  1437

 .والبحث العممي
  (2019فبراير  10 الصادرة بتاريخ 10ية العدد )الجريدة الرسم

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019011.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019011.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019010.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019010.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019014.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019014.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019010.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019010.pdf


      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   16

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   17

 

 

 

 يتضمف فتح شعبة "موسيقى" تخصص "عمـ الموسيقى"، ،2019فيفري  06وزاري مشترؾ مؤرخ في  قػػرار 
 ميداف "فنوف" ويحدد برنامجيا البيداغوجي وكذا كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو لنيل شيادة

 المينية بالمعيد الوطني العالي لمموسيقىالميسانس 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ووزير الثقافة،

والمتضػمف  1999 سػنة أفريػ   4الموافػق  1419عػاـ ذؼ الحجػة  18المػؤرخ فػي  05-99بمقتضى القػانوف رقػـ  -
 لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ. القانوف التوجييي

والمتضػػمف  1985 سػػنةأكتػػوبر  1الموافػػق  1406 عػػاـ محػػـر 16المػػؤرخ فػػي  243-85بمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ و  -
 لممعاىد الوطنية لمتكويف العالي. القانوف األساسي النموذجي

الذؼ يحوؿ  1992 سنة ماؼ 12الموافق  1412 عاـ ذؼ القعدة 9المؤرخ في  185-92بمقتضى المرسوـ رقـ و  -
 ويف العالي في الموسيقى.المعيد الوطني لمموسيقى إلى معيد وطني لمتك

 2017 سػنة أوت 17الموافػق  1438 ذؼ القعػدة عػاـ 25المػؤرخ فػي  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقػـ و  -
 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.والمت

الػذؼ  2005 سػنة فيفػرؼ  26الموافػق  1426 عاـ محـر 17المؤرخ في  79-05بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ و  -
 ات وزير الثقافة.يحدد صالحي

 2008 سػػػنة أوت 19الموافػػػق  1429 عػػػاـ شػػػعباف 17المػػػؤرخ فػػػي  265-08بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ و  -
 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 

  2013 سػنة جػانفي 30لموافق ا 1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، 2018 سػػنة أكتػػوبر 17الموافػػق  1440 عػػاـ صػػفر 8المػػؤرخ فػػي  263-18بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ و  -
وكيفيػػػات  ئر وزاريػػػة أخػػػرػ الوصػػػاية البيدايوجيػػػة لمؤسسػػػات التكػػػويف العػػػالي التابعػػػة لػػػدوا الػػػذؼ يحػػػدد شػػػرو  مػػػن 

 ممارستيا.
والمتضػػمف  2007 سػػنة جػػانفي 21الموافػػق  1428 عػػاـ محػػـر 2بمقتضػػى القػػرار الػػوزارؼ المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي و  -

تشػػكيميا إنشػػاء المجنػػة القطاعيػػة لممارسػػة الوصػػاية التربويػػة عمػػى مؤسسػػات التكػػويف العػػالي التابعػػة لػػوزارة الثقافػػة و 
 وتنظيميا وعمميا، المتمـ.

 .2018سنة  جواف 20المجنة الوطنية لمتأىي  خالؿ دورتيا المنعقدة في عمى رأؼ  وبناء   -
العػالي التابعػة لػوزارة الثقافػة التكػويف عمى رأؼ المجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيدايوجية عمى مؤسسػات  وبناء   -

 .2018 سنة أكتوبر 25خالؿ دورتيا المنعقدة في 
 

 يقــــزران
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 17الموافق  1440 عاـ صفر 8المؤرخ في  263-18مف المرسوـ رقـ  16اـ المادة : تطبيقا ألحكالمادة األولى
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى فت  شعبة "موسيقى" تخصص "عمـ  2018 سنة أكتوبر

، ميداف "فنوف" ويحدد برنامجيا البيدايوجي وكذا كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو لني  شيادة "الموسيقى
 .س المينية بالمعيد الوطني العالي لمموسيقىالميسان

يحدد البرنامج البيدايوجي لشعبة "موسيقى"، تخصص "عمـ الموسيقى" المذكورة في المادة األولى أعاله  :2المػػادة 
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.2019-2018والمفتوحة بعنواف السنة الجامعية 

 الي لمموسيقى لني  شيادة الميسانس المينية، عف طريق مسابقة.لتحاؽ بالمعيد الوطني العيتـ اال :3المػػادة 
 متحاف.ار بسيكوتقني أماـ لجنة تحكيـ االختباتتمث  المسابقة في 

 لتحاؽ بالمعيد الوطني العالي لمموسيقى:ينبغي عمى المترشحيف لمسابقة اال
 دة اجنبية معادلة ليا.لشعب أو شياأف يتحصموا عمى شيادة البكالوريا لمتعميـ الثانوؼ في جميع ا -
 سنة في تاريخ المسابقة. 24أف ال يتجاوز سنيـ  -

أعاله، عف طريق موقع الواب لممعيد وعف طريق  3يتـ إعالف تاريخ المسابقة المذكورة في المادة  :4المػػادة 
 الصحافة والممصقات أو بأية وسيمة أخرػ مالئمة.

 ني العالي لمموسيقى مف قب  لجنة.لتحاؽ بالمعيد الوطتنظـ مسابقة اال :5المػػادة 
تدرس المجنة مطابقة ممفات الترش  لممسابقة وتعد قائمة المترشحيف. كما تعد أيضا، بناء عمى محضر 

 ستحقاقي.في المسابقة عمى أساس الترتيب االمداوالت لجنة المسابقة، قائمة المترشحيف الناجحيف 
 تتشك  المجنة مف: :6المػادة 

 .سامدير المعيد، رئي -
 نائب مدير الشؤوف البيدايوجية لممعيد. -
 .أستاذ دائـ مف بيف األساتذة الذيف يثبتوف أعمى رتبة في المعيد -
 ممث  عف وزارة الثقافة. -
 ممث  عف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي. -

كويف العالييف التابعة الطمبة ىي نفسيا المعموؿ بيا في مؤسسات التعميـ والتوتوجيو كيفيات تقييـ وتدرج  :7المػادة 
 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

يكمف المدير العاؿ لمتعميـ والتكويف العالييف بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير اإلدارة والوسائ   :8المػادة 
 .بوزارة الثقافة ومدير المعيد الوطني العالي لمموسيقى، ك  فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :9المػادة 
 2019 فيفري  06 فيحرر بالجزائر                                                          

 وزير الثقافة                                    وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                               
 األستاذ طاىر حجار                                                                                      عز الديف مييوبي         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضمف البرنامج البيداغوجي لشعبة "موسيقى" الذي  2019فيفري  06القػػرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  ممحق
 تخصص "عمـ الموسيقى" ميداف " فنوف" لنيل شيادة الميسانس المينية بالمعيد الوطني العالي لمموسيقى

 فنوف : ميداف

 موسيقى :شعبة

 عمـ الموسيقى: تخصص
 

 المعامالت ةاألرصد
 الحجػػػػػػػػـ الساعي المواد المكونة لموحدات التعميمية

 لمسداسي
(14-16) 

 وحدات تعميمية تمعامال أرصدة عنػػػػػاويف المػػػػػػػػػواد

السداسي 
 األوؿ

عمل 
 فردي

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 موجية

 دروس

 صولفاج سا48   سا3 سا2 4 6
18 12 

وحدة تعميـ 
 أساسية

 (أ.ت.و)
 بيانو سا24  30سا1  سا4 4 6
 آلة أو غناء سا24  30سا1  سا4 4 6
 نظريات الموسيقى سا24 30سا1    1 3

9 3 
وحدة تعميـ 

 منيجية
 .ـ(ت.و)

 تاريخ الموسيقى سا48   سا3  1 3
 كوراؿ بوليفوني سا24  30سا1   1 3

 تاريخ الفف سا 24 30سا1    1 1
2 2 

عميـ وحدة ت
 استكشافية

 تاريخ اآلالت سا24 30سا1    1 1 .إ(ت.و)

 لغة اجنبية سا24 30سا1    1 2/1
1 2 

 تعميـ أفقية وحدة
 إعالـ آلي سا24 30سا1 30سا1   1 2/1 (أ.ت.و)

 مجموع السداسي  19 30  سا 288 30سا 7 سا6 سا6 سا10 19 30
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المعامالت األرصدة
 الحجػػػػػػػػـ الساعي المواد المكونة لموحدات التعميمية

 لمسداسي
(14-16) 

 وحدات تعميمية تمعامال أرصدة عنػػػػػاويف المػػػػػػػػػواد

السداسي 
 الثاني

عمل 
 يفرد

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 موجية

 دروس

 صولفاج سا48   سا3 سا2 4 6
18 12 

وحدة تعميـ 
 أساسية

 (أ.ت.و)
 بيانو سا24  30سا1  سا4 4 6
 آلة أو غناء سا24  30سا1  سا4 4 6
 نظريات الموسيقى سا24 30سا1    1 3

9 3 
وحدة تعميـ 

 منيجية
 .ـ(ت.و)

 تاريخ الموسيقى سا48   سا3  1 3
 كوراؿ بوليفوني سا24  30سا1   1 3

 تاريخ الفف سا24 30سا1    1 1
2 2 

وحدة تعميـ 
 استكشافية

 تاريخ اآلالت سا24 30سا1    1 1 .إ(ت.و)

 لغة اجنبية سا24 30سا1    1 2/1
1 2 

 تعميـ أفقية وحدة
 يإعالـ آل سا24 30سا1 30سا1   1 2/1 (أ.ت.و)

 مجموع السداسي  19 30  سا 288 30سا 7 سا6 سا6 سا10 19 30
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المعامالت األرصدة
 ػػػػـ الساعيالحجػػػػ المواد المكونة لموحدات التعميمية

 لمسداسي
(14-16) 

 وحدات تعميمية تمعامال أرصدة عنػػػػػاويف المػػػػػػػػػواد

السداسي 
 الثالث

عمل 
 فرديي

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 موجية

 دروس

 صولفاج سا48   سا3 سا2 4 6
18 12 

 وحدة تعميـ أساسية
 (أ.ت.و)

 بيانو سا24  30سا1  سا4 4 6
 آلة أو غناء سا24  30سا1  سا4 4 6
 تاريخ الموسيقى سا48 سا3  سا3  1 3

9 5 
 وحدة تعميـ منيجية

 .ـ(ت.و)

 ىرمونيا سا24 30سا1    1 2
 تحميل موسيقي سا24  30سا1   1 2
 ابوليفوني سا24  30سا1   1 1
 كوراؿ بوليفوني سا24  30سا1   1 1

 سا 24 30سا1    1 1
لموسيقى نظريات ا

 العربية
1 1 

 وحدة تعميـ استكشافية
 .إ(ت.و)

 عمـ الجماؿ سا24 30سا1    1 1
2 2 

 تعميـ أفقية وحدة
 عمـ الصوت سا24 30سا1 30سا1   1 1 (أ.ت.و)

 مجموع السداسي  20 30  سا 312 سا9 سا9 سا6 سا10 20 30

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 المعامالت األرصدة
 الحجػػػػػػػػـ الساعي المواد المكونة لموحدات التعميمية

 لمسداسي
(14-16) 

 وحدات تعميمية تمعامال أرصدة عنػػػػػاويف المػػػػػػػػػواد

السداسي 
 الرابع

عمل 
 فرديي

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 موجية

 دروس

 صولفاج سا48   سا3 سا2 4 6
18 12 

 وحدة تعميـ أساسية
 (أ.ت.و)

 بيانو سا24  30سا1  سا4 4 6
 آلة أو غناء سا24  30سا1  سا4 4 6
 تاريخ الموسيقى سا48 سا3  سا3  1 3

9 5 
 وحدة تعميـ منيجية

 .ـ(ت.و)

 ىرمونيا سا24 30سا1    1 2
 تحميل موسيقي سا24  30سا1   1 2
 ابوليفوني سا24  30سا1   1 1
 كوراؿ بوليفوني سا24  30سا1   1 1

 سا 24 30سا1    1 1
نظريات الموسيقى 

 العربية
1 1 

 وحدة تعميـ استكشافية
 .إ(ت.و)

 عمـ الجماؿ سا24 30سا1    1 1
2 2 

 تعميـ أفقية وحدة
 عمـ الصوت سا24 30سا1 30اس1   1 1 (أ.ت.و)

 مجموع السداسي  20 30  سا 312 سا9 سا9 سا6 سا10 20 30
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المعامالت األرصدة
 الحجػػػػػػػػـ الساعي التعميمية المواد المكونة لموحدات

 لمسداسي
(14-16) 

 وحدات تعميمية تمعامال أرصدة عنػػػػػاويف المػػػػػػػػػواد

السداسي 
 الخامس

عمل 
 فرديي

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 موجية

 دروس

 مذكرة سا48   سا3 سا4 4 6
18 12 

 وحدة تعميـ أساسية
 (أ.ت.و)

 بيانو سا24  30سا1  سا4 4 6
 آلة أو غناء سا24  30سا1  سا4 4 6
 تاريخ الموسيقى سا48   سا3  1 3

9 5 
 وحدة تعميـ منيجية

 .ـ(ت.و)

 ىرمونيا سا24 30سا1    1 2
 تحميل موسيقي سا24 30سا1    1 2
 ابوليفوني سا24 30سا1    1 1
 كوراؿ بوليفوني سا24  30سا1   1 1

 1 2 بيداغوجيا تطبيقية سا 24 30سا1    1 2
 وحدة تعميـ استكشافية

 .إ(ت.و)

 1 1 منيجية سا24 30سا1    1 1
 تعميـ أفقية وحدة
 (أ.ت.و)

 مجموع السداسي  19 30  سا 288 30سا7 30سا4 سا6 سا12 19 30
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 المعامالت األرصدة
 الحجػػػػػػػػـ الساعي المواد المكونة لموحدات التعميمية

 لمسداسي
(14-16) 

 وحدات تعميمية تمعامال أرصدة عنػػػػػاويف المػػػػػػػػػواد

السداسي 
 السادس

عمل 
 فرديي

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 موجية

 دروس

 مذكرة سا48   سا3 سا4 4 6
18 12 

 وحدة تعميـ أساسية
 (أ.ت.و)

 بيانوال سا24  30سا1  سا4 4 6
 آلة أو غناء سا24  30سا1  سا4 4 6
 تاريخ الموسيقى سا48   سا3  1 3

9 5 
 وحدة تعميـ منيجية

 .ـ(ت.و)

 ىرمونيا سا24 30سا1    1 2
 قيتحميل موسي سا24 30سا1    1 2
 ابوليفوني سا24 30سا1    1 1
 كوراؿ بوليفوني سا24  30سا1   1 1

 1 2 بيداغوجيا تطبيقية سا 24 30سا1    1 2
 وحدة تعميـ استكشافية

 .إ(ت.و)

 1 1 منيجية سا24 30سا1    1 1
 تعميـ أفقية وحدة
 (أ.ت.و)

 سداسي مجموع ال 19 30  سا 288 30سا7 30سا4 سا6 سا12 19 30
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017مارس  26المؤرخ في  329يعدؿ القرار رقـ ، 2019جانفي  02 مؤرخ في 001رقـ  قػػرار
 واالقتصاد التطبيقيميا لإلحصاء يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية الع الذي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، فوالمتضم
 2008يوليػػػو سػػػنة  14الموافػػػق  1429رجػػػب عػػػاـ  11المػػػؤرخ فػػػي  222-08وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 اإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضمف تحوي  المعيد الوطني لمتخطيط و 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػى  -

 منو. 24السيما المادة  الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
الػػػذؼ يحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة  2017مػػػارس  26المػػػؤرخ فػػػي  329وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 نية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي، المعدؿ.المدرسة الوط
 

 رر ػػػػػيػق
 

، المعدؿ،  والمذكور أعاله، 2017مارس  26المؤرخ في  329يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العال :2المادة 
  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 ميـ العالي والبحث العمميوزير التع                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بف زينة دمحم -
 ممث  الوزير المكمف بالمالية، عضو مسعودؼ عبدهللا -
 ممث  الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو محمودؼ  عبة -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو دبابحة نرجس -
 ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو لوز رزقية -
 ية والتييئة العمرانية،ممث  الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحم عضو بف عيجة نورالديف -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو لوصفاف خالد -
 ممث  الديواف الوطني لإلحصاء. عضو زيدوني حميد -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017جويمية  16المؤرخ في  800يعدؿ القرار رقـ ، 2019جانفي  02 مؤرخ في 002رقـ  قػػرار
 ـو اإلعالـيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعم الذي

 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ؿتعييف أعضاء الحكومة، المعد فوالمتضم
 2009شػػت سػػنة ي 10الموافػػق  1430شػػعباف عػػاـ  19المػػؤرخ فػػي  252-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .منو 24الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
الػػػذؼ يحػػػدد القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة  2017جويميػػػة  16المػػػؤرخ فػػػي  800وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 عالـ، المعدؿ.الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإل المدرسة
 

 رر ػػػػػيػق
 

أعاله، كما  ر، المعدؿ، والمذكو 2017جويمية  16المؤرخ في  800يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـقائمة أعضاء 

 ف:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي، رئيسا راموؿ خالد -
 ممث  الوزير المكمف بالمالية، عضو ياشي اسماعي  -
 التربية الوطنية،ممث  الوزيرة المكمفة ب عضو كادؼ كريـ -
 ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو ريغي الشريف -
 ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصالح اإلدارؼ، عضو رزقي اعمر -
 ممث  الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو بمخير طوير -
 ،ةممث  الوزير المكمف بالشؤوف الخارجي عضو ديف بمعيد دمحم صالح ال -
 ممث  الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو بمعياضي سعيد -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو جبيمي دمحم -
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 ممثمة الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضو مدبب نصيرة -
 ممثمة الوزير المكمف بالثقافة، عضو بف شيخ زىية -
 ممث  الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو بمي  بوعالـ -
 ممثمة الوزير المكمف باالتصاؿ. عضو عميؾ كريمة -

 

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

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019جانفي  02 مؤرخ في 003رقـ  قػػرار
 المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2009يشػػت سػػنة  10الموافػػق  1430شػػعباف عػػاـ  19المػػؤرخ فػػي  254-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .والمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجامعة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13رسوـ التنفيذؼ رقػـ وبمقتضى الم -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 24سة العميا، السيما المادة ذجي لممدر الذؼ يحدد القانوف األساسي النمو 
 

 رر ػػػػػيػق
 

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

 لمدرسة العميا لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة.مجمس إدارة ا
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة طبقا لمجدوؿ  :2المادة 

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

  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                             
 ث العمميوزير التعميـ العالي والبح                                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة
 ف:واألعضاء المعين - 1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ،البحث العمميممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيسا العقوف صال  -
 ،ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو خربي وسيمة -
 ،وزيرة  المكمفة بالتربية الوطنيةممث  ال عضو مراد عبدهللا مساعدية -
 ،المينييف ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ عضو زياف دمحم -
 ،اإلصالح اإلدارؼ ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و  عضو ميار عبد الحكيـ -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ. عضو زحنيت دمحم عدناف -
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 ف واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ،ة منتخبة عف سمؾ األساتذة لقسـ أممثم عضو بف خنجيوة ىشاـ -
 ،  منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ بممث عضو خريف نصر الديف دمحم -
 ،سـ أضريف لقممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المحا عضو خمفاوؼ فيص  -
 ،سمؾ األساتذة المحاضريف لقسـ ب ممث  منتخب عف عضو بمبكاؼ جماؿ -
 ،منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممث   عضو مرياف ابراىيـ -
 ،منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممث   عضو بف حيونة صال  -
 ،منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيفممث   عضو بوسنة احسف -
 ،عماؿ الخدماتمث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و م عضو بف وريدة حمزة -
  ،دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممث  منتخب عف الموظفيف اإل عضو بوخرباطة عزيز -
 ،ممث  منتخب عف الطمبة عضو دريدؼ حساـ -
 ممث  منتخب عف الطمبة. عضو بمعمرية كماؿ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016أفريل  02المؤرخ في  193يعدؿ القرار رقـ ، 2019جانفي  02 مؤرخ في 004رقـ  قػػرار

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية  
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25مؤرخ في ال 243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2008يوليػػػو سػػػنة  14الموافػػػق  1429رجػػػب عػػػاـ  11المػػػؤرخ فػػػي  218-08وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 عة.العمومية إلى مدرسة خارج الجاموالمتضمف تحوي  المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة ف األساسي النموذجي لممدالذؼ يحدد القانو 
الػذؼ يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة المدرسػة  2016أفري   2المؤرخ في  193وبمقتضى القرار رقـ  -

 الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية، المعدؿ.
 رر ػػػػػيػق

 

المعدؿ، والمذكور أعاله، كما  ،2016أفري   2المؤرخ في  193يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع صفةال االسـ والمقب
 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا الحكيـ  بف تميس عبد -
 ممث  الوزير المكمف بالمالية، عضو حسيف دحماف -
 ممث  الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بف مختار اليادؼ -
 ، ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو عموف اونيسة -
 ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو تمود نجية -
 ممث  الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو طكوب حمودؼ -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو معيوؼ سعيد -
 ؿ العمومية والنق ،ممثمة الوزير المكمف باألشغا عضو عمارة رشيدة -
 ممث  الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو حمدأنادرؼ  -
 ممث  الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة. عضو لكح  ياسيف -

 

 ف واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ اليياك  القاعدية، عضو عمير دمحم -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ المواد واليياك ، عضو حديدؼ دمحم -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو لرارؼ دمحم -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو تونسي خالد -
 ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو لقبج سمير -
 تخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، ممث  من عضو سالـ طارؽ  -
 ممث  منتخب عف الطمبة، عضو عبادؼ ميدؼ -
 ممث  منتخب عف الطمبة. عضو دحو شوقي دمحم صغير -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016افريل  19المؤرخ في  274 يعدؿ ويتمـ القرار رقـ، 2019جانفي  02 مؤرخ في 005رقـ  قػػرار

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل  
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438ذؼ القعػدة عػاـ  25المػؤرخ فػي  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقػـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ.تعييف  فوالمتضم
 2008يوليػػػو سػػػنة  14الموافػػػق  1429رجػػػب عػػػاـ  11المػػػؤرخ فػػػي  221-08وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 ة الساح  إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضمف تحوي  المعيد الوطني لعموـ البحر وتييئ
 2013ينػػاير سػػنة  30الموافػػق  1434ربيػػع األوؿ عػػاـ  18المػػؤرخ فػػي  77-13وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

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

 .منو 24يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
الػذؼ يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة المدرسػة  2016افري   19المؤرخ في  274رقـ  وبمقتضى القرار -

 المعدؿ. العميا لعموـ البحر وتييئة الساح ،
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 رر ػػػػػيػق
المعدؿ، والمذكور أعاله،  ،4192افري   91المؤرخ في  472رقـ  الجدوؿ الممحق بالقرارويتمـ يعدؿ المادة األولى: 

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.كما ىو محدد ب
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي: 2المادة 

  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة الساحلالمدرسة العميا لعموـ البحر وتييئ قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا حود مويسة جماؿ -
 الوزير المكمف بالمالية،ممثمة  عضو مبربش ظريفة -
 ممث  الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو تاوتي سمير -
 ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بولعوينات مولود -
 ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو بف ساسي قدور -
 الوطني، ممث  وزير الدفاع عضو بونعارة بشير -
 ممث  الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو رياح دمحم لميف -
صالح المستشفيات، عضو عاجب طيب زوبير -  ممث  الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممث  الوزير المكمف بالطاقة، عضو مصطفى اسماعي  -
 وارد المائية،ممثمة الوزير المكمف بالم عضو حموش حسينة -
 ممث  الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنق ، عضو قمي  جياللي  -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو عمواف دمحم -
 ممث  الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة، عضو   حاج عيسى رؤوؼ -
 لريفية والصيد البحرؼ.ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية ا عضو لونيس سامية -

 

 :األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لقسـ البيئة والتييئة، عضو لوانشي فرياؿ -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ الموارد الحية، عضو سمرود رشيد -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بوعيشة فريد -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بف شيكو لطيفة -
 ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بوجالؿ بف يحيى -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو طوباليف ليندة -
 ممث  منتخب عف الطمبة، عضو ازبوجف ىشاـ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو واموسي المية -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019جانفي  02 مؤرخ في 006رقـ  قػػرار
 والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بميمة ـمعيد العمو 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فالمتضمو 

 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 منو. 33الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 

 2008يوليػػػػو سػػػػنة  9الموافػػػػق  1429رجػػػػب عػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػي  204-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػـ  -
 المتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة.و 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

ولوجيػا والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعيػد العمػـو والتكن 2011أفريػ   14المػؤرخ فػي  214وبمقتضي القػرار  -
 لدػ المركز الجامعي بميمة.

 رر ػػػػػيػق
 

 9242رجب عاـ  99المؤرخ في  411-10مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  33تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى4110يشت سنة  92الموافق 

 والتكنولوجيا لدػ المركز الجامعي بميمة. ـمجمس معيد العمو 
والتكنولوجيا لدػ المركز الجامعي بميمة طبقا لمجدوؿ  ـتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمو  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
 متعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية ل :3المادة 

  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لدى المركز الجامعي بميمة والتكنولوجيا ـاء مجمس معيد العمو قائمة أعض
 الصفة االسـ والمقب

 مدير المعيد، رئيسا، سامي كموخ -

 رئيس المجمس العممي لممعيد، مطاطمة نور الديف  -
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي، كعواش إسماعي   -
 رئيس قسـ عمـو وتقنيات، بوشنيتفة ىشاـ -
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة، لديفبوشارب نور ا -
 مدير مخبر، حمرؼ نصر الديف -
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 مدير مخبر، بوناموس عز الديف -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة، شباح دمحم -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة، عبدالوىاب يحيى -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، الونيس سمارة -
 ممث  منتخب عف الطمبة، زمورؼ اياد -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.  بوشقوؼ ىاجر  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019 جانفي 02 مؤرخ في 007رقـ  قػػرار

 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى المركز الجامعي بميمةمعيد 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 أعضاء الحكومة، المعدؿ. تعييف فوالمتضم
 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 33سيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و 
 2008يوليػػػػو سػػػػنة  9لموافػػػػق ا 1429رجػػػػب عػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػي  204-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػـ   -
 المتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة.و 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -
 العممي. الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث

إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لمعيػػد العمػػـو االقتصػػادية والمتضػػمف  2011أفريػػ   14المػػؤرخ فػػي  212وبمقتضػػي القػػرار  -
 لتسيير لدػ المركز الجامعي بميمة.والتجارية  وعمـو ا

 

 رر ػػػػػيػق
 

 9242رجب عاـ  99المؤرخ في  411-10مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  33تطبيقا ألحكاـ المادة   المادة األولى:
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا4110يشت سنة  92الموافق 

 مجمس معيد العمـو االقتصادية والتجارية  وعمـو التسيير لدػ المركز الجامعي بميمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس لمعيد العموـ االقتصادية والتجارية  وعموـ التسيير لدػ المركز  :2المادة 

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

  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لدى المركز الجامعي بميمة قائمة أعضاء مجمس معيد العموـ االقتصادية والتجارية  وعموـ التسيير
 الصفة المقباالسـ و 

 مدير المعيد، رئيسا، بوطالعة دمحم  -

 س العممي لممعيد،رئيس المجم حراؽ مصباح  -
 رئيس قسـ عمـو التسيير، مزىود ىشاـ -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية والتجارية، رممي حمزة -
 ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف، بوجنانة فؤاد -
 ممث  منتخب عف الطمبة، بوالصوؼ برىاف الديف -
 لخدمات. ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ ا طيواف حمزة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ، 2019جانفي  02 مؤرخ في 008رقـ  قػػرار

 معيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بميمة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 33ادة سيره، السيما المالذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و 
 2008يوليػػػػو سػػػػنة  9الموافػػػػق  1429رجػػػػب عػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػي  204-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػـ  -
 المتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة.و 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -
 عممي.العالي والبحث الالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ 

المغػات لػدػ والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيػد اآلداب و  2011أفري   14المؤرخ في  213وبمقتضي القرار  -
 المركز الجامعي بميمة.

 رر ػػػػػيػق
 9242رجب عاـ  99المؤرخ في  411-10مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  33تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 4110يشت سنة  92ق المواف
 مجمس معيد اآلداب والمغات لدػ المركز الجامعي بميمة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات لدػ المركز الجامعي بميمة طبقا لمجدوؿ  :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3لمادة ا
  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   32

 

 

 

 لدى المركز الجامعي بميمة قائمة أعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات
 الصفة االسـ والمقب

 مدير المعيد، رئيسا، االطرش راب  -

 رئيسة المجمس العممي لممعيد، مسيمي وردة -
 رئيس قسـ المغات األجنبية، بف الشريف دمحم ىشاـ -
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي، زيدؼ زىيربو  -
 ممث  منتحب عف سمؾ األساتذة المساعديف، سوماني خالد  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة، صويم  نزيية -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.  مفدؼ قردوف  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019جانفي  02 مؤرخ في 009رقـ  قػػرار

 معيد الحقوؽ والعمـو السياسية لدى المركز الجامعي بتندوؼ
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017ت سػنة يش 17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ؿتعييف أعضاء الحكومة، المعد فوالمتضم
 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 33سيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و 
 2011يشػت سػنة  22الموافػق  1432رمضػاف عػاـ  22المػؤرخ فػي  303-11وبمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ  -

 ، المتمـ.ؼالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندو 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 البحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
، الذؼ يتضمف إنشاء القسـ المكوف لمعيػد الحقػوؽ والعمػوـ 2014جانفي  18المؤرخ في  16قـ وبمقتضى القرار ر  -

 سية  لدػ المركز الجامعي بتندوؼ.السيا
 رر ػػػػػيػق

 9242رجب عاـ  99المؤرخ في  411-10مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  33تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
كور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذ4110يشت سنة  92الموافق 

 مجمس معيد الحقوؽ والعمـو السياسية لدػ المركز الجامعي بتندوؼ .
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد الحقوؽ والعموـ السياسية لدػ المركز الجامعي بتندوؼ طبقا  :2المادة 

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

  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس معيد الحقوؽ والعمـو السياسية لدى المركز الجامعي بتندوؼ
 الصفة االسـ والمقب

 مدير المعيد، رئيسا، بف منصور عبد الكريـ -

 رئيسة المجمس العممي لممعيد، حمودؼ دمحم -
 لحقوؽ،رئيس قسـ ا بمحاج بمخير -
 ممث  منتخب عف األساتذة لقسـ الحقوؽ، الناصر صالحي عبد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الحقوؽ، جامع مميكة -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، حمدينة عمر -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. معمرؼ أمينة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019جانفي  02 مؤرخ في 010رقـ  قػػرار

 لوجيا لدى المركز الجامعي بتندوؼمعيد العمـو والتكنو 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ؿتعييف أعضاء الحكومة، المعد فوالمتضم
 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 33سيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و 
 2011يشػت سػنة  22الموافػق  1432رمضػاف عػاـ  22ي المػؤرخ فػ 303-11وبمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ  -

  ، المتمـ.ؼالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندو 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزي
، الػػػذؼ يتضػػػمف إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة لمعيػػػد العمػػػـو 2014جػػػانفي  18لمػػػؤرخ فػػػي ا 14وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 ػ المركز الجامعي بتندوؼ، المتمـ.والتكنولوجيا لد
 

 رر ػػػػػيػق
 

 9242رجب عاـ  99المؤرخ في  411-10مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  33تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والم4110يشت سنة  92الموافق 

 مجمس معيد العمـو والتكنولوجيا لدػ المركز الجامعي بتندوؼ.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموـ والتكنولوجيا لدػ المركز الجامعي بتندوؼ طبقا  :2المادة 

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

  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لدى المركز الجامعي بتندوؼ قائمة أعضاء مجمس معيد العمـو والتكنولوجيا
 الصفة االسـ والمقب

 مدير المعيد، رئيسا، حامي خميفة -

 رئيس المجمس العممي لممعيد، بكوش دمحم فوزؼ  -
 رئيس قسـ عمـ األرض والكوف، زرواؿ إبراىيـ -
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي، حواسيف شريف -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف، ح عمارمدا -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المحاضريف، طالحي عبد الكريـ -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، بف عبد الرحماف معتصـ -
 ممث  منتخب عف الطمبة، فالكو عبد الغفار -
 والتقنييف وعماؿ الخدمات.ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف  باب العياش ابراىيـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019جانفي  02 مؤرخ في 011رقـ  قػػرار

 معيد المغة واألدب العربي لدى المركز الجامعي بتندوؼ 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17تضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمق -

 .ؿتعييف أعضاء الحكومة، المعد فوالمتضم
 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 33سيره، السيما المادة ة بتنظيمو و الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاص
 2011يشػت سػنة  22الموافػق  1432رمضػاف عػاـ  22المػؤرخ فػي  303-11وبمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ  -

 ، المتمـ.ؼالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندو 
 2013 ينػاير سػنة 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 البحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
، الػذؼ يتضػػمف إنشػػاء القسػـ المكػػوف لمعيػػد المغػػة واألدب 2018جػػانفي  17المػؤرخ فػػي  47وبمقتضػى القػػرار رقػػـ  -

 عربي لدػ المركز الجامعي بتندوؼ.ال
 رر ػػػػػيػق

 9242رجب عاـ  99المؤرخ في  411-10ذؼ رقـ مف المرسوـ التنفي 33تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى: 
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 4110يشت سنة  92الموافق 

 .بتندوؼالمركز الجامعي  ػلد مجمس معيد المغة واألدب العربي
بتندوؼ طبقا المركز الجامعي  ػدل مجمس معيد المغة واألدب العربيتحدد القائمة االسمية ألعضاء : 2المادة 

 .يذا القرارالممحق بمجدوؿ ل
 .ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي ينشر: 3المادة 

  2019جانفي  011 فيحرر بالجزائر                                                                                                             
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                             

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لدى المركز الجامعي بتندوؼ قائمة أعضاء مجمس معيد المغة واألدب العربي
 الصفة االسـ والمقب

 مدير المعيد، رئيسا، دمحمؼ مبروؾ -

 رئيس المجمس العممي لممعيد، باف رشيدشي -
 كريفار محمود -

 باتني آسية -
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي،

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،
 ، ممثمة منتخبة عف الطمبة زىارة شيماء -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإل باعمي صميحة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019جانفي  02 مؤرخ في 012رقـ  قػػرار

 معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى المركز الجامعي بتندوؼ
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17اسي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئ -

 ، ؿتعييف أعضاء الحكومة، المعد فوالمتضم
 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو، 33ره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سي
 2011يشػت سػنة  22الموافػق  1432رمضػاف عػاـ  22المػؤرخ فػي  303-11وبمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ  -

 ، المتمـ، ؼالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندو 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 حدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.الذؼ ي
، الػػػػذؼ يتضػػػػمف إنشػػػػاء القسػػػػـ المكػػػػوف لمعيػػػػد العمػػػػوـ 2014جػػػػانفي  18المػػػػؤرخ فػػػػي  15وبمقتضػػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  -

  .االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدػ المركز الجامعي بتندوؼ
 

 رر ػػػػػيػق
 

 9242رجب عاـ  99المؤرخ في  411-10المرسوـ التنفيذؼ رقـ مف  33تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 4110يشت سنة  92الموافق 

 مجمس معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدػ المركز الجامعي بتندوؼ.
عضاء مجمس معيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدػ المركز تحدد القائمة االسمية أل :2المادة 

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

  2019جانفي  012 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لممركز الجامعي بتندوؼ قائمة أعضاء مجمس معيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 الصفة االسـ والمقب 

 مدير المعيد، رئيسا، بف حرز هللا مراد -

 رئيس المجمس العممي لممعيد، بودالي دمحم -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، بياض مصطفى -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، يحياوؼ حسنية -
 ممث  منتخب عف الطمبة. أحمد لعمى حسيف -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات. شرػ فاطمةب -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019جانفي  02 مؤرخ في 013رقـ  قػػرار

 إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددة
 

 لعالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ ا
المتضػػمف و ، 1988مػػارس سػػنة  22الموافػػق  1408عػػاـ  شػػعباف 4المػػؤرخ فػػي  60-88بمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 .منو 5السيما المادة  والمتمـ، ، المعدؿتنمية الطاقات المتجددةإنشاء مركز 
سػػػػنة  يشػػػػت 17الموافػػػػق  1438عػػػػاـ ذؼ القعػػػػدة  25المػػػػؤرخ فػػػػي  243-17وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 .المعدؿ ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،2017
 ةنػػػوفمبر سػػػن 24الموافػػػق  1432ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  396-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
  .منو 13

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ 18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 رر ػػػػػيػق
 9234ذؼ الحجة عاـ  42المؤرخ في  312-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  93تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  4199نوفمبر سنة  42الموافق 
 تنمية الطاقات المتجددة، كما يمي:

 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة: 
 

 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، السيد بوىيشة دمحم، -
 مث  عف الوزير المكمف بالمالية،م السيد مسعودؼ عبد هللا، -
 ممث  عف وزير الدفاع الوطني، السيد زناز عبد المنعـ، -
 ممث  عف الوزير المكمف بالطاقة، السيد بف زايد فوزؼ، -
 ممثمة عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، السيدة خداش نيمة، -
 .ة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ ممثم السيدة قريشي مميكة فضيمة، -
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 :بالنسبة لمؤسسة التعميـ العالي 
 .السيد حاجي صديق -

 

 بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي : 
 .السيد قازد حساف -

 

 بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط : 
 السيد حروادؼ فريد، -

 .مس جماؿالسيد ح -
 بالنسبة لمباحثيف  -
 السيد عباس دمحم، -
 .السيد جعفرؼ دمحم -

 

 بالنسبة لمستخدمي دعـ البحث : 
 .السيد دحاـ نجيب -

 

 األعضاء اآلخريف : 
 مدير المركز، السيد  ياسع نور الديف -
 رئيس المجمس العممي، السيد حميدات عبد الرحماف -
 مدير وحدة بحث، السيد بوزيدؼ بمقاسـ -
 مدير وحدة بحث، دمحم السيد صدوؽ  -
 مدير وحدة بحث السيد جعفر جموؿ -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ألعضاء اإلسميةيحدد القائمة ، 2019جانفي  02 مؤرخ في 014رقـ  قػػرار

 بسكرة  مجمس إدارة جامعة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017سػنة  يشت 17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
، 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
يشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03رقػػـ  وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ -

 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
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، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

 

 رر ػػػػػيػق
جمادػ الثانية عاـ  42المؤرخ في  471-13التنفيذؼ رقـ  مف المرسـو 94تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تح4113يشت سنة  43الموافق  9242
 .بسكرةالقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. بسكرةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3المادة 

  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بسكرة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب ـاإلس

 ،ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس سياب رشيد -

 ،ممث  الوزير المكمف بالمالية عضو عسوؿ صال  -
 ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو مرزوقي عبد القادر -
 ،ممث  الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو الوافي دمحم -
 ،ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو قدقاد سفياف  -
 ،ممث  الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعي عضو حرير أحمد -
  ،ممث  الوزير المكمف بالعدؿ عضو مزنر كماؿ -
 ،ممث  الوزير المكمف بالتجارة عضو بوثمجة فريد -
 ،زير المكمف بالثقافةممث  الو  عضو مانع عمر -
  ،ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو ديماف رؤوؼ -
  ،ممث  الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ  عضو بورحمة دمحم -
 ،ممث  الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة عضو بال  مصطفى -
 ،وارد المائيةممث  الوزير المكمف بالم عضو ت بمعيد قمزر  -
 ،ممث  الوزير المكمف بالطاقة عضو عثماني فت  هللا -
 .ممث  الوالي عضو طيراوؼ كماؿ -

 
 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسـ

  ،ممث  منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة ضو   جاني فيص  

 ،ب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجياممث  منتخ عضو مبروكي عبد الحق
 ،ممث  منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو فوزؼ نور الديف
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 ،ممث  منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية عضو بنادؼ دمحم الطاىر
 ،ادية والتجارية وعمـو التسييرممث  منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتص عضو خوني راب  -

 ،ممث  منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو فورار أدمحم بف لخضر
 لمعيد عمـو وتقنيات والنشاطات البدنية والرياضية،ممث  منتخب عف األساتذة  عضو  دشرؼ حميد
 ،عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم عضو حسونة ىدػ
 ،عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم عضو مسعودؼ كمثـو
 ،ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو كرميش ىشاـ
 ،ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو سالميف يوسف
 ،ممث  منتخب عف الطمبة عضو خيزار منصف
 .خب عف الطمبةممث  منت عضو  مباركي أنس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2018سبتمبر  05المؤرخ في  810يعدؿ القرار رقـ ، 2019جانفي  02 مؤرخ في 015رقـ  قػػرار
 عمـو الطبيعة والحياةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في الذي 

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إف
 2017سػػنة يشػػت  17 الموافػػق 1438عػػاـ  ذؼ القعػػدة 25فػي  المػػؤرخ243 -17بمقتضػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 .المعدؿ ،أعضاء الحكومةتعييف  والمتضمف
، 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  398-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 8ميا وسيرىا، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظي
، 2012الموافػػق أوؿ مػػارس سػػنة  1433ربيػػع الثػػاني عػػاـ  8المػػؤرخ فػػي  97-12وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .عمـو الطبيعة والحياةوالمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في 
 2013ينػػاير سػػػنة  30الموافػػػق  1434ربيػػػع األوؿ عػػاـ  18المػػػؤرخ فػػي  77-13ـ التنفيػػػذؼ رقػػـ بمقتضػػى المرسػػو  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
، الػػػذؼ يحػػػدد القائمػػػة االسػػػمية مجمػػػس توجيػػػو الوكالػػػة 2018سػػػبتمبر  05المػػػؤرخ فػػػي  810وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 بيعة والحياة.الموضوعاتية لمبحث في عمـو الط
 رر ػػػػػيػق

، والمذكور أعاله، وتحرر كما 4192سبتمبر  10المؤرخ في  291تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:

 .................................... (بدوف تغيير) .......................:..........المادة األولى"
جمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة يعيف بصفتيـ أعضاء في م

 األشخاص اآلتية أسماؤىـ:

 السيدات والسادة:

 التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،ب المكمف وزيرالممث   تومي ذىبي -

 ممث  وزير الدفاع الوطني، حميدؼ عبد المؤمف -
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 ممث  الوزير المكمف بالمالية، زيف منير -

 بالبيئة والطاقات المتجددة،     ةالمكمف ةالوزير  ةممثم وش فطيمةبمعيط -

صالح المستشفياتممث  الوزير المكمف  خمي  دمحم توفيق -  ،بالصحة والسكاف وا 

 بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،ممث  الوزير المكمف  عباس خالد -

ببرمجة نشاطات البحث العممي  رئيس المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة بعداش نجيب -
 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العمـو األساسية."

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحددالذي  2018سبتمبر  05المؤرخ في  809يعدؿ القرار رقـ  ،2019جانفي  02 مؤرخ في 016رقـ  قػػرار

 البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذيةموضوعاتية لمبحث في القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة ال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017سػنة يشت  17 الموافق 1438عاـ  ذؼ القعدة 25في  المؤرخ 243 -17بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. ،أعضاء الحكومةتعييف  والمتضمف
نػػػوفمبر سػػػنة  24الموافػػػق  1432ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  398-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 .منو 8ميا وسيرىا، السيما المادة ، الذؼ يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظي2011
، 2012الموافػق أوؿ مػارس سػنة  1433ربيع الثػاني عػاـ  8المؤرخ في  95-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذيةكالة الموضوعاتية لمبحث في والمتضمف إنشاء الو 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس توجيػػو الوكالػػة  2018سػػبتمبر  05المػػؤرخ فػػي  809وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعمـو الزراعة والتغذية.
 

 رر ػػػػػيػق
،  والمذكور أعاله، وتحرر 4192سبتمبر  10المؤرخ في  211تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

 كما يأتي:
 ................................... (بدوف تغيير) ............................... :المادة األولى"

يعيف بصفتيـ أعضاء في مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة 
 والتغذية األشخاص اآلتية أسماؤىـ:

 :السيدات والسادة

 عالي والبحث العممي، رئيسا،التعميـ الب المكمف وزيرالممث   قازد حساف  -

 ممث  وزير الدفاع الوطني، لطروش حاج  -
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 ممث  الوزير المكمف بالمالية، حماني عماد  -

 بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، الوزير المكمف  ةممثم حمانة مميكة فضيمة مولودة قريشي  -

صالممث  الوزير المكمف  بف خديـ العيد  -  ،ح المستشفياتبالصحة والسكاف وا 

 ،بالصناعة والمناجـالوزير المكمف  ةممثم حمفاوؼ  ليمة  -

 ممث  الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة، رجيييمي سمير  -

رئيس المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  مكرسي سكندر  -
يميا في مجاالت العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقي

 الفالحة، الموارد المائية والصيد البحرؼ".
 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
  2019ي جانف 02 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 ذ طاىر حجاراألستا                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2016ديسمبر  24المؤرخ في  1787يتمـ القرار رقـ ، 2019جانفي  02 مؤرخ في 017رقـ  قػػرار

 يتضّمػف إنشػاء شيػادة فوؽ الّتخّصص في "الّثػدي وأمراضػو" الذي
 

 ،إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المتضػّمف تنظػيـ  1971أوت سػنة  25الموافػق  1391رجب عػاـ  4المؤرخ في  215-71بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الدروس في العموـ الطبية، المعّدؿ والمتمـ
المتضّمف تنظيـ  1971أوت سنة  25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤرخ في  216-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. ،الدروس لمحصوؿ عمى دبمـو الصيدلي
المتضػػّمف  1971ديسػػمبر سػػنة  3الموافػػق  1391شػػواؿ عػػاـ  15المػػؤرخ فػػي  275-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -
 حداث شيادة الدروس الطبية الخاصة.إ
المتضّمف  1974الموافق ألوؿ أكتوبر سنة  1394رمضاف عاـ  14المؤرخ في  200-74وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 العمـو الطبية. اء شيادة دكتور فيإنش
اّلػذؼ يتعمػق  1984يشت سػنة  18الموافق  14 ذو القعدة عاـ 21المؤرخ في  211-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 وىراف وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. بتنظيـ جامعة
 2017يشػػت  سػػنة  17الموافػػق  1438رجػػب عػػاـ 25المػػؤرخ فػػي  243-17وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

 ضاء الحكومة،المعدؿ.ضّمف تعييف أعالمت
 2013جػانفي سػنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.اّلذؼ يحّدد صالحيات وز 
ريف النقػػ  الػػذؼ يحػػّدد كيفيػػات التكفػػ  بمصػػا 2001فبرايػػر سػػنة  2وبموجػػب القػػرار الػػوزارؼ المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  -

 .واإلقامة لألساتذة المدعويف المقيميف ويير المقيميف
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ادة فػػوؽ التخصػػص فػػي العمػػوـ المتضػػمف إنشػػاء شػػي 2011أكتػػوبر سػػنة  8المػػؤرخ فػػي  618وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -
 الطبية.

والمتضػػمف إنشػػػاء شػػيادة فػػوؽ التخصػػص فػػػي  2016ديسػػمبر سػػنة  24المػػؤرخ فػػػي  1787وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -
 مراضو"."الثدؼ وأ

 رر ػػػػػيػق
 4192ديسمبر سنة  42المؤرخ في  9727مف القرار رقـ  1ـ المادة يتتمييدؼ ىذا القرار إلى  المادة األولى:

 والمتضمف إنشاء شيادة فوؽ التخصص في "الثدؼ وأمراضو"، المذكور أعاله، والتي تحرر كما يأتي:
 لفوؽ التخصص: يضمف التنسيق بشأف التكويف لجنة بيدايوجية :9المادة "
 مسؤولة ومنسقة عمى شيادة فوؽ التخصص. األستاذة براىيمي خديجة،  -

 .............................". والباقي بدوف تغير.........................
ىذا يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف وعميد كمية الطب بجامعة وىراف، ك  فيما يخصو، بتنفيذ  :2 المادة

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 االسمية ألعضاء المجمس العممي يحػدد القائمػة، 2019جانفي  02 مؤرخ في 18رقـ  قػػرار

 تبسة -لجامعة العربي التبسي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017 مايو سنة 25الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .عييف أعضاء الحكومةتوالمتضمف 
يشػػت سػػنة  23 الموافػػق 1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .بتنظيميا وسيرىا المعدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003
والمتضػمف  2009يناير سػنة  4 الموافق 1430محـر عاـ  7المؤرخ في 08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .اء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـإنش
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صالحيات وز 
عضػػاء المجمػػس العممػػي الػذؼ يحػػّدد القائمػػة االسػػمية أل 2015أكتػػوبر  29المػػؤّرخ فػػي  1118وبموجػب القػػرار رقػػـ  -

 .بجامعة تبسة
نػوفمبر  5تبسػة المػؤّرخ فػي - وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بػالمجمس العممػي لجامعػة العربػي التبسػي -

2018. 
 رر ػػػػػيػق
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جمادػ الثانية عاـ  42ؤرخ في الم 471-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  41تطبيق ا ألحكاـ المادة المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4113يشت سنة  43الموافق  9242

 تبسة. -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العربي التبسي
تبسة ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا  -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العربي التبسي :2المادة 

 القرار.
 تبسة، كّ  فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي :3رالمادة

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019جانفي  02حرر بالجزائر في                                                                                                              

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                             
 طاىر حجاراألستاذ                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 االسمية ألعضاء المجمس العممي يحػدد القائمػة الذي 2019جانفي  02 مؤرخ فيال 18 بالقرار رقـ ممحق

 تبسة -لجامعة العربي التبسي
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 دير الجامعة، رئيس المجمس العمميم فكرة سعيد 1
2 
 

والثاني والتكويف المتواص  والشيادات نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ  قارة دمحم
 وكذا التكويف العالي في التدرج

نائبة المدير المكّمفة بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىي  الجامعي والبحث العممي وكذا  موسى نورة 3
 التكويف العالي فيما بعد التدرج

 مية والتقنية والعالقات الخارجيةنائب المدير المكّمف بالتنشيط والترقية العم شنيخر صال  4
 نائب المدير المكّمفة بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو يرزولي لزىر 5
 عميد كّمية العمـو والتكنولوجيا الوافي مسعود 6
 عميد كّمية اآلداب والّمغات سيمي رشيد 7
 عميد كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية مخموؼ طارؽ  8
 كّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية عميد  حفع هللا بوبكر 9

 عميد كّمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوزنادة العيد 10
 عميد كّمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة روابحي رشيد 11
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو والتكنولوجيا قدرؼ العربي 12
 جمس العممي لكّمية اآلداب والّمغاترئيس الم زيواف فات  13
 رئيس المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعمـو السياسية بوضياؼ عمار 14
 رئيس المجمس العممي لكّمية   العمـو اإلنسانية واالجتماعية خالد حامد 15
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير براىمي زرزور 16
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة قوايدية العياشي 17
 مدير معيد المناجـ عولمي زوبير 18
 مدير األنشطة البدنية والرياضية قاسمي فيص  19
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 ممّث  األساتذة عف كّمية العمـو والتكنولوجيا حناشي دمحم الطاىر 20
 األساتذة عف كّمية العمـو والتكنولوجياممّث   لعور دمحم الصال  21
 ممّث  األساتذة عف كّمية اآلداب والّمغات بوديار عادؿ 22
 ممّث  األساتذة عف كّمية اآلداب والّمغات بوحفص بوجمعة 23
 ممّث  األساتذة عف كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية كنازة دمحم 24
 وؽ والعمـو السياسيةممّثمة األساتذة عف كّمية الحق عزاز ىدػ 25
 ممّثمة األساتذة عف كّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بورزوؽ نوار 26
 ممّث  األساتذة عف كّمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية منصر ىاروف  27
 ممّث  األساتذة عف كّمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير شريط كماؿ 28
 ّث  األساتذة عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرمم بيموؿ لطيفة 29
 ممّث  األساتذة عف كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة منصر فؤاد 30
 ممّث  األساتذة عف كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة عثمانية جماؿ 31
 يفممّث  عف األساتذة المساعد براجي سميماف 32
 ممّث  عف األساتذة المساعديف نصر هللا فريد 33
 1أستاذ بجامعة اإلخوة منتورؼ قسنطينة  بوالشعير مرزوؽ  34
 1باتنة-أستاذ بجامعة الحاج لخضر كافي منصور 35
 مسؤوؿ المكتبة المركزية دبوز مختار 36

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 د القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممييحػدّ ، 2019جانفي  02 مؤرخ في 19رقـ  قػػرار

 تيبازة-مرسمي عبد هللا لممركز الجامعي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438دؼ القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف أعضاء الحكومة.والمتضّمف تعيي
 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذؼ يحدد مياـ المركز الجامع
 2011يشػت سػنة  22الموافػق  1432رمضػاف عػاـ  22المػؤرخ فػي  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ  -

 تضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة.لموا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي،.الذؼ يحدد صالحيات وزي
ضػاء المجمػس العممػي الػذؼ يحػدد القائمػة االسػمية ألع 2015ديسػمبر  15المػؤرخ فػي  1246وبموجب القرار رقـ  -

 .تيبازة-لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا
أكتوبر  10المؤرخ في  تيبازة-وبناء  عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا -

2018. 
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 رر ػػػػػيػق
 

 9242رجب عاـ  99المؤرخ في  411- 10مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  92تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،4110يشت سنة  92الموافق 

 تيبازة.-المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا
دوؿ تيبازة ، وفقا لمج-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتيبازة ، ك  فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مييحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العمالذي  2019جانفي  02 مؤرخ فيال 19 قػرار رقػـممحق بال
 تيبازة-مرسمي عبد هللا لممركز الجامعي

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي راب  فضي  1
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية زىير بوعمامة 2
 في التدّرج والّتكويف المتواص  والشيادات مدير مساعد مكّمف بالدراسات دمحم ودوع 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ طارؽ حرطاني 4
 مدير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير أدمحم عمر بوزيد 5
 مدير معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية  عبد الكريـ وىايبية 6
 قوؽ والعمـو السياسيةمديرة معيد الح فاطيمة عاشور 7
 مدير معيد المغة واألدب العربي أدمحم لقدؼ 8
 مدير معيد العمـو سفياف بوشامة 9
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ابراىيـ بمحيمر 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية فاطمة دروش 11
 رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية العيد حداد 12
 رئيس المجمس العممي لمعيد المغة واألدب العربي جميمة مصطفى الزقاؼ 13
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو مقدودة أوربي  14
 ممّث  أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير كماؿ ديب 15
 ممّث  أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير دمحم يونسي 16
 ممّث  أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية بوزقزة ياسيف 17
 ممّث  أساتذة معيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية مميكة بف دودة 18
 ةممّث  أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسي ايرايف نواؿ 19
 ممّث  أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية كريـ حرز هللا 20
 ممّث  أساتذة معيد المغة واألدب العربي عادؿ لخضر 21
 ممّث  أساتذة معيد المغة واألدب العربي السعيد عمورؼ  22
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية ، 2019جانفي  02 مؤرخ في 20ـ رق قػػرار

 تيبازة-الجامعي مرسمي عبد هللا زلمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالمرك
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438 دؼ القعػدة عػاـ 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذؼ يحدد مياـ المركز الجامع
 2011يشػت سػنة  22الموافػق  1432رمضػاف عػاـ  22المػؤرخ فػي  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ  -

 لمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة.وا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
 .2017أكتوبر 17المعّدؿ في  2015 ديسمبر 15المؤرخ في  1245وبموجب القرار رقـ  -
وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد العمػػوـ االقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػوـ التسػػيير  -

 .2018أكتوبر 10تيبازة المؤّرخ في -بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا
 

 يػقػػػػػرر
 

 9242رجب عاـ  99المؤرخ في  411-10مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  32تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ4110يشت سنة  92الموافق 

 المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالمركز الجامعي تيبازة. 
ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمركز تحدد القا :2المادة 

 تيبازة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الجامعي مرسمي عبد هللا

ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي تيبازة، ك  فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                                  
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019جانفي  02 مؤرخ في 20ممحق بالقرار رقـ 
 تيبازة-الجامعي مرسمي عبد هللا زتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالمركلمعيد العمـو االق

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد بمحيمر ابراىيـ 1
 مدير المعيد أدمحم اعمر بوزيد 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج  بوعرورؼ دمحم 3
 مديرة مساعدة مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي عبد الالوؼ ابتساـ 4
 رئيسة قسـ العمـو االقتصادية بوكابوس مريـ 5
 رئيس قسـ العمـو التجارية حبوشي نصر الديف 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير فالؽ دمحم 7
   المالية والمحاسبة  رئيس قسـ برصة الميدؼ 8
 أستاذ  بوجمي  أحمد 9
 أستاذ  بوعافية رشيد 10
 أستاذ عرابة راب  11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لمار رضواف 12

 أستاذة محاضرة قسـ "أ" نسيمي خديجة 13
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نعموني سمير 14
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ديب كماؿ 15
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شباح دمحم 16
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قدور عمي 17
 اذ مساعد قسـ "أ"أست قريشي سامي 18
 مديرة مخبر بحث قويقج نادية 19

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية ، 2019جانفي  02 مؤرخ في 21رقـ  قػػرار

 يبازةت-الجامعي مرسمي عبد هللا زبالمرك ةلمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438دؼ القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.يحدد مياـ المركز الجامع الذؼ
 2011يشػت سػنة  22الموافػق  1432رمضػاف عػاـ  22المػؤرخ فػي  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ  -

 لمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة.وا
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
 يحدد القائمة لممجمس العممي. الذؼ 2015ديسمبر  15المؤرخ في  1244وبموجب القرار رقـ  -
 بػالمركز الجػامعي ةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ اإلنسانية واالجتماعي -

 .2018أكتوبر 10تيبازة المؤّرخ في -مرسمي عبد هللا
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 رر ػػػػػيػق
 9242رجب عاـ  99المؤرخ في  411-10مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  32تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 4110يشت سنة  92الموافق 
 بالمركز الجامعي تيبازة.  ةممي لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعيالمجمس الع

بالمركز الجامعي  ةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ اإلنسانية واالجتماعي :2المادة 
 تيبازة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مرسمي عبد هللا

يـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي تيبازة ، ك  فيما يخصو، بتطبيق ىذا يكمف المدير العاـ لمتعم :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019جانفي  02 يفحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                     

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2019جانفي  02 مؤرخ فيال 21ممحق بالقرار رقـ 
 تيبازة-امعي مرسمي عبد هللاالج زبالمرك ةلمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعي

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة، رئيسة المجمس العممي لممعيد دروش فاطمة 1
 مدير المعيد وىايبية عبد الكريـ 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج  بف عصتماف عبد هللا 3
 البحث العمميمديرة مساعدة مكّمفة بما بعد التدّرج و  بف عبد هللا ينية 4
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية خالؼ رفيق 5
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية بف زياف جماؿ 6
 أستاذ خريبش عبد القادر 7
 أستاذة رحالي حجيمة 8
 أستاذة  نصيب نعيمة 9
 أستاذ محاضرة قسـ "ب" حديدؼ دمحم 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كموش مراد 11
 محاضر قسـ "ب" أستاذ حمدوش زىيرة 12

 أستاذة محاضرة قسـ "ب" ايت عيسي حسيف 13
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" حاج الطاىر زكية 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قشواف عبد الرزاؽ 15
 مدير مخبر بحث عبورة دمحم 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2019في جان 02 مؤرخ في 22رقـ  قػػرار

 المجاىد حسيف أيت أحمد -لممدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف
 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438ذؼ القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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الػذؼ  2013يونيػو سػنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .ر التعميـ العالي والبحث العممي،يحّدد صالحيات وزي

المتضّمف  2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  213-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .دسة المعمارية والعمراف، المعّدؿتحوي  المدرسة المتعّددة العموـ لمين

 2013جػػانفي سػػنة  30الموافػػق  1430رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذؼ يحدد القانوف 

 ؿ.المعدّ  ،2015نوفمبر  29المؤرخ في  1201وبموجب القرار رقـ  -
لعمػراف وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لممدرسػة المتعػددة العمػوـ لميندسػة المعماريػة وا -

 .2018نوفمبر  22المؤرخ في 
 رر ػػػػػيػق

 

 9237اـ رمضاف ع 1المؤرخ في 972-92مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  22تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 4192يونيو  92الموافق 

  المجمس العممي لممدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف.
ة والعمراف ، وفق ا تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعماري :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف ،  :3المادة 

 كّ  فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 العمميوزير التعميـ العالي والبحث                                                                                                      
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019جانفي  02 مؤرخ فيال 22قػرار رقػـ ممحػق بال

 المجاىد حسيف أيت أحمد -لممدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف 
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 مديرة المدرسة، رئيسة المجمس العممي لممدرسة بابا أحمد قصاب تسورية 1
مديرة مساعدة مكّمفة بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي  مسعوداف ميا 2

 واالبتكار وترقية المقاوالتية
 مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواص  حسيف دمحم 3
 لخارجيةمديرة مساعدة مكّمفة بأنظمة اإلعالـ واإلتصاؿ والعالقات ا زكاغ رشيدة 4
 رئيسة القسـ التحضيرؼ  مزوارؼ فضيمة 5
 رئيس قسـ التكويف في الطور الثاني عطارؼ ناصر الديف 6
 ممث  منتخب عف األساتذة  شناوؼ يوسف 7
 ممثمة منتخبة عف األساتذة  بوسواليـ عائشة 8
 ممث  منتخب عف األساتذة  كحيمة يوسف 9
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 ألساتذة المحاضريف قسـ "أ "ممثمة منتخبة عف ا شعبو عثماني مريـ 10
 ممث  منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ " جبرؼ بوعالـ 11
 ممث  منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ " سي يوسف يوسف 12
 ممث  منتخبة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" بموشراني وىيبة 13
 ف قسـ "أ"ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعدي بومنصور رزيقة 14
 ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" بف قريشي وليد 15
 مديرة مخبر بحث شابي شمروؾ نعيمة 16
 مدير مخبر بحث بعوني طاىر 17
 مديرة مخبر بحث شريفة نبيمة 18
 أستاذة مشاركة شيبوف زىية 19
 البميدة-أستاذة بجامعة سعد دحمب شرقي سامية 20
 ىوارؼ بومديف الجزائرا تاذة بجامعة العمـو والتكنولوجيسأ عباس ليمة 21

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
       2017مارس  08مؤرخ في  271يعدؿ القرار رقـ ، 2019جانفي  02 مؤرخ في 023رقـ  قػػرار

 عي بعيف تيموشنتالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجام 
 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 10سيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و 
 2008يوليػػػػػو سػػػػػنة  9الموافػػػػق 1429رجػػػػب عػػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػػي  205-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػػـ  -

 منو. 2المادة  اوالمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت، المعدؿ، السيم
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ وبم -

 البحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
، الػذؼ يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة 2017مػارس سػنة  08المؤرخ فػي  271وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يف تيموشنت، المعدؿالمركز الجامعي بع
 رر ػػػػػيػق

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 4197سنة  مارس 12المؤرخ في  479رقـ  بالقرار يتمـ الجدوؿ الممحقالمادة األولى: 
 .كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار

 .ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي ينشر: 2المادة 
 2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                  

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعيف تيموشنت
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا ميغاشو مراد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو يربي نجية -
 ممثمة الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عبيد زليخة -
 ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو صابر دمحم يانـ -
 ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو بياض سويمـ -
 ممث  الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعي، عضو عينة دمحم -
 ممث  الوزير المكمف بالتجارة، عضو عبد الرحماف قيدجي -
 ممث  الوزير المكمف بالثقافة، عضو احمد مودع -
 ممث  الوزير المكمف بالموارد المائية ، عضو ىام  مراد -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو خمدوف عبد الرحيـ -
 ممث  الوالي. عضو بف شيخ مصطفى -
 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة إلسـ والمقبا

، عضو مازور دمحم -  ممث  منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو

 ممث  منتخب عف األساتذة لمعيد التكنولوجيا، عضو حومادؼ يوسف -
 ممث  منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، عضو حاشي يوسف -
 ألساتذة لمعيد اآلداب والمغات،ممث  منتخب عف ا عضو رمضاني دمحم -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو لعشابي فاطمة الزىراء -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بف عزة بغدادؼ -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بف جريد فاطمة الزىراء -
 ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بخيت مياجي -
 ممث  منتخب عف الطمبة، عضو مبروؾ خمي  أسامة -
 ممث  منتخب عف الطمبة. عضو بف يوسف سيد أحمد ياسيف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2016ديسمبر  08المؤرخ في  1743قرار رقـ يعدؿ ، 2019جانفي  02 مؤرخ في 024رقـ  قػػرار

 الوطنية العميا لإلعالـ اآللي المدرسةألعضاء مجمس إدارة الذي يحدد القائمة االسمية 
 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438ذؼ القعػدة عػاـ  25المػؤرخ فػي  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقػـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فتضموالم
 2008يوليػػػو سػػػنة  14الموافػػػق  1429رجػػػب عػػػاـ  11المػػػؤرخ فػػػي  220-08وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 ـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضمف تحوي  المعيد الوطني لمتكويف في اإلعال
 2013ينػػاير سػػنة  30الموافػػق  1434وؿ عػػاـ ربيػػع األ 18المػػؤرخ فػػي  77-13وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزي
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الػذؼ  2016يونيو سػنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 24رسة العميا،السيما المادة يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد

الػػػذؼ يحػػػدد القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة  2016ديسػػػمبر  08المػػػؤرخ فػػػي  1743تضػػػى القػػػرار رقػػػـ وبمق -
 المدرسة الوطنية العميا لالعالـ اآللي، المعدؿ والمتمـ.

 

 رر ػػػػػيػق
 

ر ، والمذكو ـ، المعدؿ والمتم4192ديسمبر  12المؤرخ في  9723يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 أعاله، كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019جانفي  02 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 راألستاذ طاىر حجا                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي قائمة

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 العالي والبحث العممي، ممث  الوزير المكمف بالتعميـ رئيسا سعيدؼ دمحم -

 ممث  الوزير المكمف بالمالية، عضو خنوؼ عزالديف -
 ممث  الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بوعالـ هللا دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو عيوني زينب -
 صالح اإلدارؼ،ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإل عضو قندوزؼ جازية -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو جبيمي دمحم -
 ممث  الوزير المكمف بالطاقة، عضو عمواني اكـر -
 ممث  الوزير المكمف بالتجارة، عضو بمعيفة فؤاد -
 نة،ممث  الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقم عضو لحاـ مولود  -
 بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ. ممث  الوزير المكمف عضو تيفورؼ ادمحم -

 

 ......................................... والباقي بدوف تغير..........................................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016أفريل  17المؤرخ في  247يعدؿ القرار رقـ ، 2019جانفي  06 مؤرخ في 25 رقـ قػػرار
 يتضمف تعييف أعضاء مجمس توجيو جامعة التكويف المتواصل

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت  سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، لمتضمفوا
، 1990مػايو سػنة  26الموافػق  1410ذؼ القعػدة عػاـ  2المػؤرخ فػي  149–90وبمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ  -

 .منو 11المادة  والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواص  وتنظيميا وعمميا، السيما
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، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434يع األوؿ عاـ رب 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

جامعػة التكػويف  ، والمتضمف تعيػيف أعضػاء مجمػس توجيػو2016أفري   17المؤرخ في  247وبمقتضى القرار رقـ  -
 .، المعدؿالمتواص 

 رر ػػػػػيػق
 

والمذكور أعاله كما  ، المعدؿ4192أفري   97المؤرخ في  427مف القرار رقـ تعدؿ المادة األولى  المادة األولى:
 يأتي:

ذؼ القعدة  4المؤرخ في  921-11مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  99تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى"
، تحدد تشكيمة مجمس توجيو جامعة التكويف المتواص  كما 9111مايو سنة  42الموافق  9291عاـ 
 :ييأت
 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، بدارؼ كماؿ -

 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عالف ليمى -

 ممث  الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، حمادو كماؿ -

 ممثمة عف السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، زيبرة زىرة -
 زير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،ممثمة الو  عيوني زينب -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، ززوف دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنق ، دحموف حميدة -
 ممث  الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعي، مومف سمير -
 ياضة ،ممث  الوزير المكمف بالشباب والر  بمي  بوعالـ -
 ،9الجزائر مدير جامعة بف تميس عبد الحكيـ -
 ،4مدير جامعة قسنطينة لطرش دمحم اليادؼ -
 ،9مدير جامعة وىراف بف زياف عبد الباقي -

 تشغي ،لمممثمة عف الوكالة الوطنية  شعباف كيينة -

 ممث  منتخب عف األساتذة الدائميف، زاير دمحم -
 المشاركيف، ممث  منتخب عف األساتذة شنوفي نور الديف -
 اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصال ". المستخدميفممث  منتخب عف  دراز عبد القادر -
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 2017جانفي  3المؤرخ في  2يعدؿ القرار رقـ  ،2019جانفي  06 مؤرخ في 26رقـ  قػػرار
  بجاية يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالذي 

 

 العالي والبحث العممي، إف وزير التعميـ
، 2017سػنة  يشػت 17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
 ،1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218–98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 3إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة المتضمف 
يشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ؼ، الذ2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13لمرسوـ التنفيذؼ رقػـ وبمقتضى ا -

 لي والبحث العممي.االذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
جامعػػة مجمػػس إدارة ألعضػػاء  اإلسػػمية، الػػذؼ يحػػدد القائمػػة 2017جػػانفي  3المػػؤرخ فػػي  2وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 بجاية، المعدؿ.
 رر ػػػػػيػق

 
 

والمذكػور أعاله، كما ىو  المعدؿ ،4197 جانفي 3المؤرخ في  4يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019جانفي  06 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  أعضاء مجمس إدارة جامعة بجاية قائمة

 ف:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ،والبحث العممي ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس تاسة أحمد -

 ،ممث  الوزير المكمف بالمالية عضو مسعدية مراد -
 ،الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف ةممثم عضو  منزو صميحة -
 واإلصالح اإلدارؼ، ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو  مراح دمحم -
 ،بالتربية الوطنية ةالمكمف ةممث  الوزير  عضو بادر إبراىيـ -
 ،ممث  الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعي عضو سعاوؼ إسماعي  -
  بالعدؿ، ممث  الوزير المكمف عضو  أشروؼ جعفر -
  بالتجارة،ممث  الوزير المكمف  عضو جولف شريف -
 بالثقافة،   الوزير المكمفممث عضو رياؿ عمر -
 الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،ممث   عضو حجاج عمر -
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 ،ممث  الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ  عضو لعايب مخموؼ -
 بالطاقة،ممث  الوزير المكمف  عضو شاوش دمحم -
  المتجددة،بالبيئة والطاقات  ةالمكمف ةممث  الوزير  عضو حابت دلمي حميـ -
 بالموارد المائية،ممث  الوزير المكمف  عضو حماـ عمي -
 .ممث  الوالي عضو خباش خالد -

 

 ........................................ والباقي بدوف تغير.........................................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2016أفريل  14المؤرخ في  245يعدؿ القرار رقـ  ،2019جانفي  06 مؤرخ في 27رقـ  ارقػػر 
 ربشا الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017 سػنة يشت 17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
يشػت سػػنة  23الموافػق  1424جمػادػ الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03التنفيػػذؼ رقػـ  وبمقتضػى المرسػوـ -

 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
، 2009سػػػػنة ينػػػػاير  4الموافػػػػق  1430محػػػػـر عػػػػاـ  7المػػػػؤرخ فػػػػي  07-09نفيػػػػذؼ رقػػػػـ الت وبمقتضػػػػى المرسػػػػوـ -

 منو. 2والمتضمف إنشاء جامعة بشار، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لي والبحث العممياـ العالذؼ يحدد صالحيات وزير التعمي
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعػة  ،2016أفري   14المؤرخ في  245وبمقتضى القرار رقـ  -

 بشار، المعدؿ.
 رر ػػػػػيػق

 

المذكػور أعاله، كما المعدؿ و  ،4192أفري   92المؤرخ في  420يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 دد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.ىو مح

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بشار قائمة

 ف:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب اإلسـ

 ،ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس أدجرفور نور الديف -

 ،ممث  الوزير المكمف بالمالية عضو عيد دمحمبف س -
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 ،ممث  الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو جغابة طيب -
 ،ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو عيمور نور الديف -
 ،ممث  الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعي عضو بوبكر دمحم -
 ،لسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممث  ا عضو بوعق  بشير -
 ،ممث  الوزير المكمف بالعدؿ عضو حمادينة دمحم سالـ -
 ،ممث  الوزير المكمف بالتجارة عضو  تبيش راب  -
 ،ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو عايش عبد الرحماف -
  قات المتجددة،بالبيئة والطا ةالمكمف ةممث  الوزير  عضو بالؽ جياللي -
 والمدينة، ممث  الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو قاسف أحمد -
 ،ممث  الوزير المكمف بالموارد المائية عضو  بودبوزة نصر الديف -
صالح المستشفيات،ممث  الوزير المكمف  عضو بف الديف سميماني  -  بالصحة والسكاف وا 
 .ممث  الوالي عضو رايس العيد -

 
 

 ........................................ والباقي بدوف تغير.........................................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019جانفي  07 مؤرخ في 028رقـ  قػػرار
 تحاليل الفيزيائية والكيميائيةمركز البحث العممي والتقني في ال

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 1992مايو سػنة  23الموافق  1412عاـ  ذؼ القعدة 20المؤرخ في  214-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 4دؿ والمػتمـ، السػيما المػادة والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائيػة، المعػ
 .منو

نػػػوفمبر سػػػنة  24الموافػػػق  1432ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  396-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -
لقانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطػابع العممػي والتكنولػوجي، السػيما المػادة الذؼ يحّدد ا 2011
 .منو 13

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ 18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 رر ػػػػػيػق
 

 9234ذؼ الحجة عاـ  42المؤرخ في  312-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  93تطبيقا ألحكاـ المادة  مادة األولى:ال
والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  4199نوفمبر سنة  42الموافق 

 البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائية، كما يمي:



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   57

 

 

 

القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية  تحدد
 والكيميائية، كما يمي:

 

 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة: 
 السيد تومي ذىبي، ممث  وزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 ة،السيد أوذينة عمر، ممث  عف الوزير المكمف بالمالي -
 السيد لطروش حاج، ممث  عف وزير الدفاع الوطني، -
 السيدة شابوني إلياـ نعيمة، ممثمة عف الوزير المكمف بالموارد المائية، -
 السيدة قريشي مميكة فضيمة زوجة حمانة، ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، -
صالح المستشفيات،السيدة حنيفي حكيمة، ممثمة عف الوزير الم -  كمف بالصحة والسكاف وا 
 السيدة سميماني نادية، ممثمة عف الوزير المكمف بالطاقة، -
 السيدة بوطابة يسمينة، ممثمة عف الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة. -

 

 بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي: 
 السيد بوداش مسعود. -

 
 خصيات الممثمة لقطاعات النشاط:بالنسبة لمش 

 السيد سيفي يريب، -
 السيد حسانيف أحمد الزيف. -

 

 بالنسبة لمباحثيف: 
 السيد عزوج ياسيف، -
 السيدة بايت نادية. -

 

 بالنسبة لمستخدمي دعـ البحث: 
 السيد بومشيور عبد النور. -

 

 بالنسبة اآلخريف: 
  

 مدير المركز، السيد بشارؼ خمدوف  -
 س المجمس العممي،رئي السيد طربوش عاشور -
 .مدير وحدة بحث السيد الجي رياض -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019جانفي  07في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 اراألستاذ طاىر حج                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019جانفي  07مؤرخ في  قػػرار
 لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة البميػدة 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427الثانية عاـ جمادػ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذؼ القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 تعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية.الم
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25ي المؤرخ ف 243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.المت
، 1995مػػػارس سػػػنة  22الموافػػػق  1415شػػػواؿ عػػػاـ  21المػػػؤرخ فػػػي  84-95بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 ة وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ.المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعي
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ  بمقتضى -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 
، 2004ديسػػػمبر سػػػنة  22 الموافػػػق 1425ذؼ القعػػػدة عػػػاـ  10 ؤرخ فػػػيػالقػػػػرار الػػػوزارؼ المشتػػػػرؾ المػػػػبمقتضػػػى  -

، لخػػدمات الجامعيػػة وتحديػػد مقرىػػا وقائمػػة اإلقامػػات الجامعيػػة التابعػػة ليػػا ومشػػػتمالتياالمتضػػمف إنشػػاء مػػديريات ا
 المعدؿ والمتمـ.

مديريػػة ، المتضػػمف إنتخػػاب لجنػػة الخػػدمات اإلجتماعيػػة لػػدػ 2018جويميػػة سػػنة  04نظػػػػػػػػػرا لممحضػػر المػػؤرخ فػػي  -
 الخدمات الجامعية البميدة.

، المتضمػػػػػف التشػػػػكيمة النيائيػػػػػة ألعضػػػػاء لجنػػػػة الخػػػػدمات 2018بر سػػػػنة أكتػػػػو  09نظػػػػػػػػػػػرا لممحضػػػػر المػػػػػؤرخ فػػػػي  -
 مديرية الخدمات الجامعية البميدة.اإلجتماعية لدػ 

 رر ػػػػػيػق
 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية البميدة. المػادة األولى:

 عضاء اآلتية أسماؤىـ :تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األ :2المػادة 
 ألعضاء الدائموف: ا

 مناع فيص ، -03 فتحي عبد الرحماف، -02 عيسات يوسف، -01
 قبايمي وليد، -06 عيسات أعمر، -05 بوزكرؼ حميد، -04
     موالدؼ مراد، -07

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
 عروسي فاطمة، -03 بويمس عمي، -02 راب  جماؿ، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.13ة ىذه المجنة لمدة ثالث )تسرؼ عيد :3المػادة 
يكمف مديػر الخدمات الجامعية البميدة، بتنفيذ ىذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ : 4المادة 

 العالي والبحث العممي.
  2019جانفي  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                           

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/                                                                                                          
 األميف العاـ                                                                                                                         

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف                                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف إنشاء شيادة دراسات ، 2019جانفي  09 مؤرخ في 29رقـ  قػػرار
 اضطرابات التنفسية أثناء النـوفي  فوؽ التخصص

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضػػػمف  1971أوت سػػػنة  25، الموافػػػق 1391رجػػػب عػػػاـ  4المػػػؤرخ فػػػي  215-71بمقتضػػػى المرسػػػـو رقػػػـ  -

 .تنظيـ الدروس في العمـو الطبية، المعدؿ والمتمـ
، المتضػمف 1971ديسػمبر سػنة  3، الموافػق 1391شػواؿ عػاـ  15المؤرخ في  275-71وبمقتضى المرسـو رقـ  -
 حداث شيادة الدروس الطبية الخاصة.إ
، 1974موافػػػػق ألوؿ أكتػػػػوبر سػػػػنة ، ال1394رمضػػػػاف عػػػػاـ  14المػػػػؤرخ فػػػػي  200-74وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 اء شيادة دكتور في العمـو الطبية.المتضمف إنش
والذؼ  1984أيسطس سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 وسيرىا، المعدؿ والمتمـ. 1الجزائريتعمق بتنظيـ جامعة 
أوت سػػػػنة  17، الموافػػػػق 1438ذو القعػػػػدة عػػػػػػاـ  25ؤرخ فػػػػػي المػػػػ 243-17وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئػػاسػػػػػي رقػػػػـ  -

 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.، المت2017
، الػػذؼ يحػػدد 2001أكتػػوبر سػػنة  1الموافػػق  1422رجػػب عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  294-01وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

 ركيف والمدرسيف المدعويف.يف المشتشرو  التعييف والممارسة بمؤسسات التعميـ والتكويف العالييف والمدرس
جػػػانفي سػػػػنة  30، الموافػػػػق 1434ربيػػػػع األوؿ عػػػاـ  18المػػػػؤرخ فػػػي  77-13وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػـ  -

 ، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.2013
بمصػػاريف النقػػ   ، الػػذؼ يحػػدد كيفيػػات التكفػػ 2001فبرايػػر سػػنة  2وبموجػػب القػػرار الػػوزارؼ المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  -

 المدعويف المقيميف ويير المقيميف.واإلقامة لألساتذة 
، والمتضمف إنشاء شيادة دراسات فػوؽ التخصػص فػي 2011أكتوبر سنة  8المؤرخ في  618وبموجب القرار رقـ  -

 العمـو الطبية.
 .1وبناء عمى موافقة المجمس العممي لكمية الطب بجامعة الجزائر -

 

 يػقػػػػػرر
 

، المذكور أعاله، 2011أكتوبر سنة  8المؤرخ في  618تطبيقا ألحكاـ المادة األولى مف القرار رقـ  ولى:المادة األ 
ويتوج بشيادة دراسات  اضطرابات التنفسية أثناء النـوينشأ طور الدراسات الطبية فوؽ التخصص في 

 ".اضطرابات التنفسية أثناء النـو"فوؽ التخصص في
 مرشحا. 20طباء المتخصصيف، تتشك  دفعة التكويف مف يفت  التكويف لأل: 2المادة 
 .1يجرػ التعميـ عمى مستوػ كمية الطب لجامعة الجزائر :3المادة 
 (.02( ساعة موزعة عمى سداسييف )104يحدد الحجـ الساعي لمتكويف بمائة وأربعة ): 4المادة 

 يشم  التكويف دروس نظرية وتطبيقية.
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)المتوفر عمى مستوػ مصال  ر البرنامج البيداغوجي المفصل لمتكويفيتضمف الممحق المرفق بيذا القرا
 .مديرية التكويف في الدكتوراه والتأىي  الجامعي(

 يتوج التكويف بامتحانيف: :5المادة 
 .امتحاف نظرؼ 
 .امتحاف تطبيقي 

 .تحسب عالمات االختبارات مف الصفر إلى عشريف حسب شبكة التنقيط لمجنة التحكيـ
( في أحد االختباريف لكف يمكف 10/20ق  مف )أوؿ عمى الشيادة إذا كانت العالمة ال يمكف الحص

 ( وىذا لمدة سنة.10/20االحتفاظ باالختبار األخر إذا كانت العالمة تفوؽ أو تساوؼ )
( في االمتحاف الشفاىي يتوجب المصادقة عمى التربص التطبيقي مف 10/20إذا كانت النقطة اق  مف )

 الموالية.جديد في السنة 
يعتبر ناجحا في شيادة فوؽ التخصص في العموـ الطبية ك  مرش  تحص  عمى عالمة تساوؼ أو تفوؽ 

 ومصادؽ عمى تربصو التطبيقي في االمتحانيف الكتابي والشفاىي.  10
 يتـ تنظيـ دورة واحدة في السنة.

. يتوج تقييـ 1مية الطب لجامعة الجزائرتعيف لجنة االمتحاف مف طرؼ المجنة البيدايوجية لمتكويف مع ك :6المادة 
تسمـ مف طرؼ كمية الطب  اضطرابات التنفسية أثناء النـوالتكويف بشيادة دراسات فوؽ التخصص في 

 .1لجامعة الجزائر
 المسؤوليف البيدايوجييف لمتكويف ىـ: :7المادة 

  1كمية الطب لجامعة بالجزائر، أستاذة استشفائية جامعية في طب النساء والتوليد بمداسي فاطمةاألستاذة، 
 المكمفة بالمياـ التالية:

 ضماف تنظيـ الدروس  )الرزنامة والمضموف ومتابعة التعميـ(. -
 تنظيـ انتقاء ممفات المترشحيف . -
 ضماف فص  وحدات التعميـ. -
 ضماف حسف سير التكويف  ومتابعتو . -
 تنظيـ وتحديد قائمة المترشحيف المقبوليف لمتكويف. -
 اإلجتماعات بصورة منتظمة مف أج  اإلشراؼ والتنسيق البيدايوجي.ضماف تحضير  -

يمكف دعوة األساتذة اإلستشفائييف الجامعييف األجانب األكفاء، قصد تدعيـ القدرات الوطنية في التكويف  :8المادة 
 ميف طبقا لمتنظيـ المعوؿ بو.يوالتكف  الطبي، وذلؾ بصفة أساتذة مدعويف يير مق

 لتنسيق بشأف التكويف لجنة بيدايوجية لفوؽ التخصص.يضمف ا :9المادة 
 األساتذة الجزائرييف:

  أستاذة استشفائية جامعية في أمراض الرئة وحساسية النـو بكمية الطب لجامعة مكيداش دليمةاألستاذة ،
 ،1الجزائر

  1ة الجزائربيولوجيا التناس  بكمية الطب لجامع ، أستاذ استشفائي جامعية في صيدلةتومي فيصلاألستاذ، 
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  1، أستاذ استشفائي جامعي في الفيزيولوجيا العصبية بكمية الطب لجامعة الجزائربف مشيش حميداألستاذ، 
  1، مدرس استشفائي جامعي في طب الداخمي بكمية الطب لجامعة الجزائرمحمودي حسيفاألستاذ، 
  لطب لجامعة قسنطينة،، أستاذ استشفائي جامعي في الفيزيولوجيا بكمية ابوقريدة دمحماألستاذ 
  أستاذة استشفائية جامعية في طب الرئة بكمية الطب لجامعة باتنة،شوقي فرياؿاألستاذة ، 
  1لجامعة الجزائر-، مدرس باحث استشفائي جامعي في طب الرئة بكمية الطب براىيمي توفيقالدكتور، 
  1طب لجامعة الجزائر ، أستاذ استشفائي جامعي في طب العم  بكمية اللمارة دمحم امراألستاذ، 
  1، أستاذ استشفائي جامعي في التخدير بكمية الطب لجامعة الجزائرحواسيف سالـاألستاذ، 
  1، مدرسة باحث استشفائية جامعية في تقيـ األسناف بكمية الطب لجامعة الجزائرمدوي أميرةالدكتورة، 
  1الطب لجامعة الجزائر ، مدرس باحث استشفائي جامعي في تقيـ األسناف بكميةجردافالدكتور، 
  1، مدرس باحث استشفائي جامعي في طب االطفاؿ بكمية الطب لجامعة الجزائرزمرليف كماؿالدكتور، 
  1لجامعة الجزائر ، أستاذ استشفائي جامعي في عمـ يدد الصماء بكمية الطبسالؿ زبيراألستاذ، 
  لرئة بكمية الطب لجامعة وىراف،، مدرسة باحثة استشفائية جامعية في طب ااوجيدي بييجةالدكتورة 

 

 األساتذة األجانب:
  طب النـو بمستشفى أنطواف بيميير  يفي بمركزظرئيس سابق لمصمحة الفحص الو  ،بيار اسكورواألستاذ

 مستشفى كالمارت بفرنسا،
  الطب النووؼ والفيزياء الحيوية مستشفى كوشيف باريس فرنسا. ،فريد اشايبوالدكتور 

قامتيـ  1مية الطب لجامعة الجزائرتتكف  ك :10المادة  قامة األساتذة المدعويف يير المقيميف وا  بمصاريف نق  وا 
 طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو .

، ك  فيما يخصو، 1يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف، وعميد كمية الطب لجامعة الجزائر :11المادة 
 .مية لمتعميـ العالي والبحث العمميبتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرس

  2019جانفي  09 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019في جان 09 مؤرخ في 30رقـ  قػػرار

 2جامعة البميدة لدى  اآلداب والمغاتمجمس كمية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

  .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
  2003يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ضى المرسـو التنفيذؼ رقـ وبمقت -

 .منو 39و 37الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
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سػػػنة  أبريػػػ  15الموافػػػق  1434جمػػػادػ الثانيػػػة عػػػاـ  4المػػػؤرخ فػػػي  162-13وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة ، 2013

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات 2013ر نوفمب 27المؤرخ في  931وبمقتضى القرار رقـ  -
 . 2لدػ جامعة البميدة 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله،2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .2اآلداب والمغات لدػ جامعة البميدة  كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق  2اآلداب والمغات لدػ جامعة البميدة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الػمػػػادة 

 ليذا القرار.
 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الر  :3الػػمػػادة 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2البميدةاآلداب والمغات لدى جامعة  قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسـ

 عميد الكمية، رئيسا طيبي دمحم   -

 رئيس المجمس العممي  قرطي خميفة  -
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي ريوقي عبد الحميـ -
 المغة الفرنسيةرئيس قسـ اآلداب و  قويدر راب  صراح -
 رئيس قسـ اآلداب والمغة االنجميزية بوشامة دمحم رضا -
 رئيس قسـ اآلداب والمغة االيطالية عدو مرواف -
 مدير مخبر بحث ساسي عمار -
 مدير مخبر بحث حميداتو عمي  -
 مديرة مخبر بحث سرير عبد هللا فوزية -
 عف قسـ المغة واألدب العربيممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية   شطاح عبد هللا -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  عف قسـ المغة واألدب العربي شابو توفيق -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة الفرنسية حابت جازية -
 داب والمغة الفرنسيةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اآل مخموؼ ليمى -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة االيطالية شقالي  عائشة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة االيطالية العربي نبيمة -
 قسـ اآلداب والمغة االنجميزيةممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف  شعباف دمحم عمي -
 االيطالية ةممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ المغ الصامت كريمة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ المغة الفرنسية بوزنادة ليمي -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ اآلداب والمغة الفرنسية زيدوف ىانا  -
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 تخب عف طمبة قسـ اآلداب والمغة االنجميزيةممث  من مراحبة شوقي  -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ المغة واألدب العربي فقير سمية -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ اآلداب والمغة االيطالية ويتيس بدر الديف -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بمحوت رمضاف  -
 تخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممث  من فروخي إسماعي  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019جانفي  09 مؤرخ في 31رقـ  قػػرار

 2البميدة لدى جامعة الحقوؽ والعمـو السياسيةمجمس كمية 
 

 البحث العممي،إف وزير التعميـ العالي و 
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
يشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 39و 37مـ، ال سػيما المادتػاف لجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمػت، الذؼ يحدد مياـ ا2003
 .منو

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

سػػػنة  أبريػػػ  15الموافػػػق  1434جمػػػادػ الثانيػػػة عػػػاـ  4المػػػؤرخ فػػػي  162-13ؼ رقػػػـ وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذ -
 .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة ، 2013

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعمػوـ 2013نوفمبر  27المؤرخ في  933وبمقتضى القرار رقـ  -
  .2السياسية لدػ جامعة البميدة 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  ة األولى:الماد
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .2دة الحقوؽ والعموـ السياسية لدػ جامعة البمي كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ  2الحقوؽ والعموـ السياسية لدػ جامعة البميدة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2ادة الػمػ

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3الػػمادة 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2لدى جامعة البميدة الحقوؽ والعمـو السياسية  قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسـ

 عميد الكمية، رئيسا عقاب عبد الصمد  -

 رئيس المجمس العممي  سرير ميمود  -
 رئيس قسـ القانوف الخاص بمقاسـ دمحم -
 رئيس قسـ القانوف العاـ بومعيزة جابر -
 رئيس قسـ العمـو السياسية كرنيش بغداد -
 مصف األستاذية لقسـ القانوف العاـ ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ  شريط وليد -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ القانوف العاـ برحماني محفوظ -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ القانوف الخاص عمرو خمي  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ القانوف الخاص حشود نسيمة -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ العمـو السياسية رقي محمودش -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ العمـو السياسية دريس نبي  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قسـ " أ " عابر نجوػ  -
 قسـ " أ " ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف إبرير ينية  -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ القانوف العاـ يزوزؼ عبد الغني -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ القانوف الخاص سرير عبد الغني -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ العمـو السياسية زمورؼ دمحم -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سمياني رفيق -
 ث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتمم زيتوني راب  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2016 أفريل 13المؤرخ في  242يعدؿ القرار رقـ  ،2019جانفي  10 مؤرخ في 32رقـ  قػػرار

 راسالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سوؽ أى
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
سػػنة  شػػتي 23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد، 2003
، 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  245-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 .منو 2سوؽ أىراس، السيما المادة  المتضمف إنشاء جامعة
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13لمرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ا -

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعػة  ،2016 أفري  13المؤرخ في  242وبمقتضى القرار رقـ  -

 سوؽ أىراس، المعدؿ.
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 رر ػػػػػيػق
أعاله، كما  والمذكػور المعدؿ ،2016 أفري  13المؤرخ في  242يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

  2019جانفي  10 فيحرر بالجزائر                                                                                                         
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                         

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ء مجمس إدارة جامعة سوؽ أىراسأعضا قائمة
 :ف واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسـ

 ،ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس سياب رشيد -

 ،ممث  الوزير المكمف بالمالية عضو شريط  راب   -
 ،ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو السبتي حصيدة -
 ،بالتربية الوطنية ةالمكمف ةممث  الوزير  عضو  بشيرزيد دمحم -
 ،ممث  الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعي عضو داسة عبد الحميد -
 واإلصالح اإلدارؼ، ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو ورتي عمارة -
 ،ممث  الوزير المكمف بالعدؿ عضو جندلي بوجمعة   -
 ،ممث  الوزير المكمف بالتجارة عضو  بد الكريـبويرارة ع -
 ،ممث   الوزير المكمف بالثقافة عضو لعبابسة فتحي -
 والمناجـ،ممث  الوزير المكمف بالصناعة  عضو بمقاسـ قاسمية -
 ممث  الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو قالؿ نور الديف -
 بالشباب والرياضة،ممث  الوزير المكمف  عضو  فعبد الرحما أحميداني -
 بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، ممث  الوزير المكمف  عضو   منصورؼ عبد الرحماف -
 ممث  الوالي. عضو كحايمي دمحم -

 

 ........................................ والباقي بدوف تغير.........................................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2016مارس  21المؤرخ في  174يعدؿ القرار رقـ ، 2019جانفي  10 مؤرخ في 33رقـ  قػػرار
  3الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  يشت 17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17مرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ال -

 المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2016مارس  21المؤرخ في  174وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المعدؿ.3قسنطينة جامعة 

 رر ػػػػػيػق
والمذكػور أعاله، كما  المعدؿ ،2016مارس  21المؤرخ في  174حق بالقرار رقـ يعػدؿ الجدوؿ المم المادة األولى:

 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 

  2019جانفي  10 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة
 ف:ومعيناألعضاء ال -1

 

 القطاع الصفة والمقب اإلسـ

 ،ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس          لطرش دمحم اليادؼ -

 ،الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو مسيخ كريمة -
 ،الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف ةممثم عضو ليمور زناتي رحيمة -
 ،بالتربية الوطنية ةالمكمف ةالوزير ممث   عضو بوىالي دمحم -
 ،الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعيممثمة  عضو حمدؼ عواطف -
 واإلصالح اإلدارؼ، ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو  عروسي سميماف -
 والمدينة، ممث  الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو بكوش عبد هللا -
صالح المستشفيات عضو يدبف خديـ الع -  ،ممث  الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ،ممث   الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية عضو بونور عبد الحفيع -
 باالتصاؿ،ممث   الوزير المكمف  عضو جغادر عبد الجمي   -
 ممث  الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو تعباف مراد -
 ،ممث  الوزير المكمف بالثقافة عضو عريبي زيتوني -
 ممث  الوالي. عضو بف جاب هللا حساـ الديف -

 

 ........................................ والباقي بدوف تغير.........................................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد معايير االنتقاء لمقبوؿ ، 2019جانفي  10مؤرخ  034رقـ  قػػرار
 2019في برنامج التكويف اإلقامي بالخارج بعنواف سنة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1974الموافق أوؿ أكتوبر سنة  1394رمضاف عاـ  14المؤرخ في  200-74بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 راه في العمـو الطبية.إنشاء شيادة الدكتو 
 2014يوليو سنة  06الموافق  1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تنظيـ التكويف وتحسيف المستوػ بالخارج وتسييرىما.
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعيف أعضاء الحكومة.
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يشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤرخ في  254-98وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 والمتعمق بالتكويف في الدكتوراه، وما بعد التدرج المتخصص والتأىي  الجامعي، المعدؿ والمتمـ. 1998

 2008يشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17خ في المؤر  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 عالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ ال

 

 يػقػػػػػرر
 

 الفصػػػل األوؿ
 

 أحكػػاـ عامة
 

الموافق  1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14مف المرسـو الرئاسي رقـ  32تطبيقا لممادة  المادة األوؿ:
 28و 27المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المواد  2014يوليو سنة  06
يوليو سنة  06الموافق  1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14رسوـ الرئاسي رقـ مف الم 29و

 والمذكور أعاله. 2014
برامج التعاوف الدولي، واتفاقيات  إلى ،2019يستند إجباريا برنامج التكويف االقامي بالخارج، بعنواف سنة : 2المادة 

 بيف الجامعات، ويخص: الشراكة، واالتفاقيات الدولية ما
 لتكويف في الدكتوراه لفائدة األساتذة الباحثيف، واألساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف، ا

 .والباحثيف الدائميف الذيف يحّضروف أطروحة الدكتوراه
 التكويف في الطور الثاني لفائدة الطمبة الذيف يحضروف شيادة الماستر. 
 مسجميف لتحضير أطروحة الدكتوراهالتكويف في الطور الثالث، والتكويف لفائدة الطمبة ال. 
 التكوينات المتخصصة في العمـو الطبية. 
 رات والمؤسسات العمومية المرسموف.تكوينات التخصص الميني لفائدة مستخدمي اإلدا 

 

 تحدد المياديف والشعب المعتمدة في ىذا البرنامج وفقا لإلجراءات التنظيمية السارية المفعوؿ.
 

 االقامي في الخارج:يخص التكويف  :3المادة 
 المستفيدة مف من  وبرامج التعاوف مابيف الحكومات، الوطنية كافة البرامج 
 .العروض الصادرة عف المؤسسات أو الييئات األجنبية المعترؼ بيا 

 

 الفصػػػػػػل الثانػػػػػػي
 

 فئػػػػػػة  الطمبة
 

 08المؤرخ في  196-14ـو الرئاسي رقـ مف المرس 27عالوة عمى الشرو  المنصوص عمييا في المادة  :4المادة 
والمذكور أعاله، يجب أف تتوفر في الطمبة المرشحيف  2014يوليو سنة  06الموافق  1435رمضاف عاـ 
 قامي في الخارج الشرو  التالية:لمتكويف اإل
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  أف يكوف المترش  مرتبا، حسب المعدالت العامة المحص  عمييا خالؿ المسار الجامعي دوف إعادة
التخصصات  ( األوائ  في الدفعة لمشعب أو6) الستةة في نفس مسار التكويف، مف بيف الطمبة السن

 المعتمدة عمى الصعيد الوطني.
وفي حالة ما إذا استفاد الطالب المترش  مف تحوي  مف مؤسسة جامعية إلى مؤسسة جامعية أخرػ، 

 تحص  عمييا في المؤسسة األصمية.خالؿ مسار الدراسة الجامعية، تؤخذ بعيف االعتبار النقا  التي 
 

  31/12/2019أف ال يتعدػ سف المترش  بتاريخ: 
 23 سبة لمحائزيف عمى شيادة الميسانس.سنة بالن 
 25  سنة بالنسبة لمحائزيف عمى شيادة الماستر، شيادة ميندس دولة، شيادة ميندس معمارؼ أو

 طب األسناف. كتور بيطرؼ، دكتور فيماستر في اليندسة المعمارية، شيادة د
 26 ئزيف عمى شيادة دكتور في الصيدلة.سنة بالنسبة لمحا 
 27 .سنة بالنسبة لمحائزيف عمى شيادة دكتور في الطب 

مف ىذا القرار لمسابقة كتابية وفق اإلجراءات  4يخضع المترشحوف المنتقوف المذكوروف في المادة : 5المادة 
أو االنتقاء عف طريق لجنة تنشأ ليذا الغرض، في حالة  المعموؿ بيا أو مسابقة عف طريق دراسة الممفات
 توفر فرص جديدة لمتعاوف بعد فترة تنظيـ المسابقة.

 08المؤرخ في  196-14مف المرسوـ الرئاسي رقـ  7عالوة عمى الشرو  المنصوص عمييا في المادة  :6المادة 
انتقاء الطمبة يير األجراء والمذكور أعاله، يتـ  2014يوليو سنة  06الموافق  1435رمضاف عاـ 

المسجموف، والذيف يحضروف أطروحة الدكتوراه، بعد دراسة ممفاتيـ مف قب  المجالس العممية لمؤسسات 
تسجيميـ في األطروحة، ومف قب  المجاف الخاصة التي تنظميا الندوات الجيوية لمجامعات، مف بيف 

 شرو  التالية:المترشحيف ذوؼ الجنسية الجزائرية الذيف تتوفر فييـ ال
 ( عمى األق  بالنسبة 1إثبات تسجي  منتظـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجي  الثاني أو تسجي  واحد )

، عمى أف تحدد عدد التسجيالت لممترشحيف المسجميف في إطار اإلشراؼ المشترؾ عمى األطروحة
المؤرخ  265-08تنفيذؼ رقـ ( متتاليف بالنسبة لمدكتوراه بمفيوـ المرسوـ ال2عمى األكثر بتسجيميف )

( تسجيالت متتالية بالنسبة 3، وثالثة )2008يشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17في 
 17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤرخ في  254-98لمدكتوراه بمفيوـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 

 .1998يشت سنة 
 ات قدرات عممية وتكنولوجية أو بحثية بالخارج ذ تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف ىيئة جامعية

 عالية.
 مف طرؼ الييئة المستقبمة. ،إثبات إشراؼ ثنائي 
  إثبات خطة عم  عممية مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية لمؤسسات التكويف العالي أو مديرؼ

جازه، واألىداؼ مخابر بحث، جزائرية وأجنبية، وعند االقتضاء، تحديد موضوع البحث، مدػ تقدـ إن
 .المنتظرة مف ىذا التكويف

   31/12/2019سنة بتاريخ  35أف ال يتعدػ سف المترش. 
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 الفصل الثالث
 

 فئة األساتذة الباحثيف واألساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف والباحثيف الدائميف
 

 06الموافق  1435مضاف عاـ ر  08المؤرخ في  196-14مف المرسوـ الرئاسي رقـ  28طبقا لممادة  :7المادة 
 والمذكور أعاله، يتـ انتقاء أولي لألساتذة الباحثيف، واألساتذة الباحثيف االستشفائييف 2014يوليو سنة 
، والباحثيف الدائميف، المترشحيف لمتكويف االقامي في الخارج، والذيف يحّضروف أطروحة الجامعييف

العممية لممؤسسة المستخدمة ومف طرؼ المجاف الخاصة  الدكتوراه، بعد دراسة ممفاتيـ مف طرؼ المجالس
التي تنظميا الندوات الجيوية لمجامعات، مف بيف المترشحيف ذوؼ الجنسية الجزائرية الذيف تتوفر فييـ 

 الشرو  التالية:
 ( عمى األق  بالنسبة 1إثبات تسجي  منتظـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجي  الثاني أو تسجي  واحد )

عمى أف تحدد عدد التسجيالت  شحيف المسجميف في إطار اإلشراؼ المشترؾ عمى األطروحة،لممتر 
المؤرخ  265-08( متتاليف بالنسبة لمدكتوراه بمفيوـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 2عمى األكثر بتسجيميف )

( تسجيالت متتالية بالنسبة 3، وثالثة )2008يشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17في 
 17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤرخ في  254-98وراه بمفيوـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ لمدكت

 .1998يشت سنة 
  تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف ىيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية

 .عالية
 مف طرؼ الييئة المستقبمة. إثبات إشراؼ ثنائي 
 مية مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية لمؤسسات التكويف العالي أو مديرؼ إثبات خطة عم  عم

مخابر بحث، جزائرية وأجنبية، عند االقتضاء، مع تحديد موضوع البحث ومدػ تقدـ انجازه، واألىداؼ 
 المنتظرة مف التكويف.

مساعديف االستشفائييف الجامعييف يتـ انتقاء المترشحيف لمتخصص في العموـ الطبية، مف بيف األساتذة ال :8المادة 
المسجميف إلعداد شيادة الدكتوراه في العموـ الطبية مف طرؼ المجالس العممية لممؤسسة األصمية ومف 
طرؼ المجاف الخاصة التي تنظميا الندوات الجيوية لمجامعات، مف بيف المترشحيف ذوؼ الجنسية 

 الجزائرية.
 أعاله أف تتوفر فييـ الشرو  التالية:  8في المادة  يجب عمى المترشحيف المذكوريف :9المادة 

 ( عمى األق  بالنسبة 01إثبات تسجي  منتظـ في الدكتوراه ابتداء مف التسجي  الثاني أو تسجي  واحد )
 .لممترشحيف المسجميف في إطار اإلشراؼ المشترؾ عمى األطروحة

  بالخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف ىيئة جامعية أو بحثية
 .عالية

 مف طرؼ الييئة المستقبمة. إثبات إشراؼ ثنائي 
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  إثبات خطة عم  عممية مصادؽ عمييا مف طرؼ الييئات العممية لمؤسسات التكويف العالي أو مديرؼ
 مخابر بحث جزائرية وأجنبية، عند االقتضاء، مع تحديد األىداؼ المنتظرة مف التكويف.

 

 ل الرابعالفص
 

 فئة المستخدميف المرسميف في اإلدارات والمؤسسات العمومية
 06الموافق  1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14مف المرسوـ الرئاسي رقـ  29طبقا لممادة  :10المادة 

والمذكور أعاله، يتـ انتقاء مستخدمي اإلدارات والمؤسسات العمومية المرسميف  2014يوليو سنة 
لمتكويف االقامي في الخارج مف طرؼ الييئة المستخدمة بعد انتقائيـ مف طرؼ لجنة الخبراء  المترشحيف

 1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14مف المرسـو الرئاسي رقـ  6المنصوص عمييا في المادة 
 لية:، والمذكور أعاله، مف بيف المترشحيف الذيف تتوفر فييـ الشرو  التا2014يوليو سنة  06الموافق 

 

 أو ما بعد  أو الطور األوؿ أو الطور الثاني أف يكوف المترش  حائزا عمى شيادة جامعية في التدرج
 .التدرج أو شيادة أجنبية معترؼ بمعادلتيا لمشيادات المشار إلييا

 تقديـ رسالة استقباؿ أصمية صادرة عف مؤسسة تكويف عالي بالخارج ذات مراجع معترؼ بيا. 
 صمية أو تبيف موضوع مشروع التكويف مؤشر عمييا مف طرؼ رئيس المؤسسة األ تقديـ رسالة تحفيز

 السمطة السممية المؤىمة.
  تقديـ تقرير، مؤشر عميو مف طرؼ الييئة المستخدمة، يبيف بأف التكويف المّسطر لو عالقة بمنصب

براز تأثير ىذا التكويف عمى سي  ر المؤسسة أو الييئة.العم  الحالي أو المستقبمي عند انتياء التكويف وا 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 11المادة 

  2019جانفي  10 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2019جانفي  13 مؤرخ في 037رقـ  قػػرار
 مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017سػنة  يشت 17الموافق  1438 عاـذؼ القعدة  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ةنػػػوفمبر سػػػن 24الموافػػػق  1432ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  396-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

والػػػذؼ يحػػػّدد القػػػانوف األساسػػػي النمػػػوذجي لممؤسسػػػة العموميػػػة ذات الطػػػابع العممػػػي والتكنولػػػوجي، ال سػػػيما  2011
 منو.  13المادة 

، 2012يشػػػت سػػػنة  21الموافػػػق  1433شػػػواؿ عػػػاـ  3المػػػؤرخ فػػػي  316-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -
 منو. 5  لمطاقوية، السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواق

، 2013ينػاير سػنة  30وافػق الم 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
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 رر ػػػػػيػق
 

ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  13تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
عضاء مجمس إدارة والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية أل 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواق  لمطاقوية، كما يأتي:
 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة: 

  ممث  وزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،بمعروسي محند الطاىرالسيد ، 
  ممث  عف الوزير المكمف بالمالية،أوذينة عمرالسيد ، 
  مث  عف وزير الدفاع الوطني،، مبمعويرة عياشالسيد 
  ممث  عف الوزير المكمف بالطاقة،رماضنة دمحمالسيد ، 
  ممثمة عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية،خداش نيمة ديناالسيدة ، 
  ممث  عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،بف طالبي دمحم الشريفالسيد ، 
  ممث  عف الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،مواف دمحمعالسيد ، 
  ممثػػػ  عػػػف الػػػوزيرة المكمفػػػة بالبريػػػد والمواصػػػالت السػػػمكية والالسػػػمكية جػػػواني كػػػريـ دفػػػر هللاالسػػػيد ،

 والتكنولوجيات والرقمنة.
 

 بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي: 
  حريؾ حكيـالسيد. 

 

 ات الممثمة لقطاعات النشاطبالنسبة لمشخصي: 
  قنديل بايةالسيدة، 
  يايسي بوخالفةالسيد   . 
 :بالنسبة لمباحثيف 

  شطاط ياسيفالسيد، 
  سالي سميرةالسيد. 

 

 بالنسبة لمستخدمي دعـ البحث: 
  مغراوي أحمدالسيد. 

 

 األعضاء اآلخريف: 
  مدير المركز، عبد الحق بف كريدالسيد 
  لمجمس العممي.رئيس ا عبد الرحماف موسيالسيد 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019جانفي  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019جانفي  13 مؤرخ في 038رقـ  قػػرار
 1وىراف لدى جامعة عمـو الطبيعة والحياةكمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 1984ة يشت سن 18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة وىراف
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
يشت سنة  23الموافق  1424 جمادػ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .عالي والبحث العمميـ الالذؼ يحدد صالحيات وزير التعمي

 

، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة عمػػـو الطبيعػػة 2014جػػواف  17المػػؤرخ فػػي  396وبمقتضػى القػػرار رقػػـ  -
 . 1والحياة لدػ جامعة وىراف

 رر ػػػػػيػق
 

ة عاـ جمادػ الثاني 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .1عمـو الطبيعة والحياة لدػ جامعة وىراف كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ  1عموـ الطبيعة والحياة لدػ جامعة وىراف تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية : 2الػمػػادة 

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3لػمػػادة ا

 2019جانفي  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1عموـ الطبيعة والحياة لدى جامعة وىراف قائمة أعضاء مجمس كمية

 الصفة والمقب اإلسـ

 عميد الكمية، رئيسا بف سيمة ثالث أحمد -

 س المجمس العممي رئي بوعقمة أحمد ناصر جياللي -
 رئيس قسـ البيولوجيا مموؾ زىير -
 رئيس قسـ البيوتكنولوجيا لعمارة سيد أحمد شوقي -
 مدير مخبر أبي عياد سيدؼ دمحم األميف -
 مدير مخبر بكي عبد القادر -
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 مدير مخبر بف صال  فريد -
 مديرة مخبر مغمي )ـ( بوشناؽ مميكة -
 مدير مخبر بودربالة دمحم -
 ير مخبرمد كـر نورالديف -
 مدير مخبر خروبي عمر -
 مدير مخبر خروة عمر -
 مدير مخبر كيح  مبروؾ -
 مدير مخبر صحراوؼ توفيق -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ البيولوجيا تساكي حسيني -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ البيولوجيا بف سيمة ثالث لطفي  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ البيوتكنولوجيا ايزةبوخاتـ زينب ف -
 ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف  مجواؿ إلياس -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ البيولوجيا بوشيخي عائشة شيماء -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ البيوتكنولوجيا بف برينيس فراح -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممث  منتخب  خميفة وارد ىاشمي -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات قروجي سي يوسف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019جانفي  13 مؤرخ في 039رقـ  قػػرار

 1وىراف لدى جامعة العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالميةمية ك 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 1984يشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة وىراف
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17ـ المرسوـ الرئاسي رق ىبمقتض -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
يشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 39و 37مـ، ال سػيما المادتػاف المعدؿ والمػت ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،2003
 .منو

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 

قسػػاـ المكونػػة لكميػػة العمػػـو اإلنسػػانية ، والمتضػػمف إنشػػاء األ2015مػػارس  3المػػؤرخ فػػي  98وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 . 1والعمـو اإلسالمية لدػ جامعة وىراف

 رر ػػػػػيػق
 



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   74

 

 

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذ2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .1العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية لدػ جامعة وىراف كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في  1العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسالمية لدػ جامعة وىراف: تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية 2الػمػػادة 

 الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
 ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: ينشر 3الػػمػادة 

  2019جانفي  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                                      
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  1العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسالمية لدى جامعة وىراف قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسـ

 عميد الكمية، رئيسا فغرور دحو -
 رئيس المجمس العممي  يوسي اليوارؼ  -
 رئيس قسـ العمـو اإلسالمية شواليف دمحم السنوسي -
 الحضارة اإلسالمية رئيس قسـ بوركبة دمحم -
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ راب  عمار -
 رئيس قسـ التاريخ وعمـ اآلثار  حمدادو بف عمر -
 رئيس قسـ عمـ المكتبات  العربي بف حجار ميمود -
 مديرة مخبر بحث بميوارؼ فاطمة -
 مدير مخبر بحث بف نعمية عبد المجيد  -
 مدير مخبر بحث عبد اإللو عبد القادر -
 مدير مخبر بحث را  دمحمزع -
 مدير مخبر بحث لخضارؼ لخضر -
 مدير مخبر بحث ضيف عبد المطيف -
 مدير مخبر بحث بوباية عبد القادر -
 مدير مخبر بحث مرزوقي بدر الديف  -
 مدير مخبر بحث ميديد ابراىيـ -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الحضارة اإلسالمية  لعباسي دمحم -
 ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف  بوخنوف ميمود -
 ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف  بميزي  الناصر -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ الحضارة اإلسالمية طاىيرؼ ميدؼ -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ رفوني مصطفى  -
 ريخ وعمـ اآلثارممث  منتخب عف طمبة قسـ التا بف برنيس منور أميف -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ عمـ المكتبات  بروبة جموؿ -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ العمـو اإلسالمية بف تابد زكريا  -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سعيداني دمحم -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019جانفي  13 مؤرخ في 40رقـ  ػػرارق
 1وىراف لدى جامعةالطب كمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 1984يشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمعدؿ والمتمـا وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة وىراف
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

 .المعدؿ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
يشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 39و 37مـ، ال سػيما المادتػاف الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمػت ، الذؼ يحدد مياـ2003
 .منو

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

، والمتضمف إنشاء األقسػاـ المكونػة لكميػة الطػب لػدػ جامعػة 2015مارس  3المؤرخ في  96وبمقتضى القرار رقـ  -
 . 1وىراف

 رر ػػػػػيػق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ه، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعال2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .1الطب لدػ جامعة وىراف كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 1الطب لدػ جامعة وىرافتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية : 2الػمػػادة 
 ث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح :3الػمػػادة 

  2019جانفي  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 الي والبحث العمميوزير التعميـ الع                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  1عة وىراف الطب لدى جام قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسـ

 عميدة الكمية، رئيسا عياد فطيمة -
 رئيس المجمس العممي  لمو صال  -
 رئيسة قسـ الطب منوني شفيقة -
 رئيس قسـ طب األسناف احمد فواتي  نورالديف -
 رئيس قسـ الصيدلة شكاؿ دمحم -
 مدير مخبر بحث  زوبير احمد فواتي  -
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 مدير مخبر بحث عبد الوىاب عدناف -
 مديرة مخبر بحث عمور فاطمة -
 مدير مخبر بحث بشير بويجرػ نورالديف -
 مدير مخبر بحث بف عطة محمود -
 مدير مخبر بحث بوبكر دمحم -
 مدير مخبر بحث بوزياف دمحم -
 مديرة مخبر بحث بوزياف جميمة -
 مديرة مخبر بحث شويشة بدرة -
 مديرة مخبر بحث حوتي ليمى  -
 مديرة مخبر بحث إيدر عائشة -
 مدير مخبر بحث نقادؼ دمحم أميف -
 مديرة مخبر بحث مختارؼ جبمي حورية -
 مدير مخبر بحث سراج سيد أحمد -
 مديرة مخبر بحث رزؽ هللا حسيبة -
 مدير مخبر بحث تاج الديف عبد العزيز -
 مدير مخبر بحث تومي ىوارؼ  -
 لطبعف صف األستاذية ذوػ مصف األستاذية عف قسـ امنتخبة  ةممثم بمخروبي خديجة -
 ممث  منتخب عف صف األستاذية ذوػ مصف األستاذية عف قسـ الطب أوسميـ رشيد -
 ممث  عف صف األستاذية ذوػ مصف األستاذية عف قسـ طب األسناف مترؼ زىير -
 ممثمة عف صف األستاذية ذوػ مصف األستاذية عف قسـ طب األسناف قندي  حفيظة خديجة -
 مصف األستاذية عف قسـ الصيدلةممث  عف صف األستاذية ذوػ  دالوؼ يحيى -
 ممثمة عف صف األستاذية ذوػ مصف األستاذية عف قسـ الصيدلة بمروؼ اللة سيتي  -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عابد أميف -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ناشي مراد -
 الطمبة قسـ الطب عف منتخبممث   آيت لحسف حميد -
 الطمبة عف قسـ الصيدلة عف منتخبممث   سي عفيف ياسر -
 الطمبة عف قسـ طب األسناف عف منتخبة ةممثم طالب بف دياب ايناس -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتمنتخبة  ةممثم يوسفي ليمى -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتمنتخبة ممثمة  مختارؼ شيرزاد -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019جانفي  13 مؤرخ في 041رقـ  قػػرار

 1وىراف لدى جامعة العمـو الدقيقة والتطبيقيةكمية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 1984يشت سنة  18الموافق  1404دة عاـ ذؼ القع 21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .  والمتمـ، المعدؿ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة وىراف
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، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -
 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

يشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 39و 37ال سػيما المادتػاف  ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمػتمـ،2003
 .منو

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة العمػػـو الدقيقػػة 2014جػػواف  17المػػؤرخ فػػي  395وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 . 1والتطبيقية لدػ جامعة وىراف

 رر ػػػػػيػق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ مف المرسوـ التنفيذؼ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .1العمـو الدقيقة والتطبيقية لدػ جامعة وىراف كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ  1العموـ الدقيقة والتطبيقية لدػ جامعة وىرافة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمي: 2الػمػػادة 

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػمػػادة 

  2019جانفي  13 فيبالجزائر حرر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  1العمـو الدقيقة والتطبيقية لدى جامعة وىراف قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة  والمقب اإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا يعقوبي بمعباس -
 العممي  رئيسة المجمس بمحوؿ سميمة -
 رئيس قسـ الفيزياء مدورؼ جماؿ -
 رئيس قسـ الكيمياء حامدوش دمحم -
 رئيس قسـ الرياضيات بمغابة قاسـ -
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي  مامي دمحم األميف -
 مدير مخبر بحث بمبشير دمحم -
 مدير مخبر بحث بوعمراف كريـ -
 مدير مخبر بحث بمغابة قاسـ -
 مدير مخبر بحث ساسي دمحم -
 مدير مخبر بحث ي دمحمسنوس -
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 مدير مخبر بحث بوناصر بومديف -
 مدير مخبر بحث بويعقوب عبد القادر -
 مدير مخبر بحث بوزار الشيخ -
 مدير مخبر بحث يامنية مصطفي   -
 مدير مخبر بحث حسيني صمي  -
 مدير مخبر بحث حفاؼ حفيع -
 مدير مخبر بحث حمو أحمد -
 مديرة مخبر بحث إدير فريدة يزالف -
 مدير مخبر بحث عبد الرحمافقادرؼ  -
 مدير مخبر بحث خمي  عبد الباسط -
 مدير مخبر بحث لباح يحيى  -
 مدير مخبر بحث سنوساوؼ عبد الرحماف -
 مديرة مخبر بحث سعيدؼ سميمة -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء دريس خوجة قويدر -
 تذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الفيزياءممث  منتخب عف األسا عمراني بوحمواف  -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء حمزة رفيق فاروؽ  -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء مغبر رشيد -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات بكار دمحم -
 منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات ةممثم يمينة ميمودؼ -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي لوكي  لخضر  -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي سخرؼ العربي -
 ة المساعديف ممثمة منتخبة عف األساتذ بمبرقات زوليخة -
 منتخبة عف األساتذة المساعديف  ةممثم طاىر بمعربي وىيبة -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ الفيزياء بمعضاـ فتيحة  -
 ممث  منتخب عف الطمبة لقسـ الكيمياء قادرؼ دمحم -
 ممث  منتخب عف الطمبة لقسـ الرياضيات حيمور سيد أحمد -
 سـ اإلعالـ اآلليممثمة منتخبة عف الطمبة لق ركاب نسريف -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات باعو ىوارؼ  -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مقداد بشير -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019جانفي  13 مؤرخ في 042رقـ  قػػرار

 1وىراف لدى جامعة اآلداب والفنوف كمية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 1984يشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة وىراف
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، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17مرسوـ الرئاسي رقـ ال ىبمقتض -
 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

يشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 39و 37مـ، ال سػيما المادتػاف بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمػت، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة 2003
 .منو

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

المتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة اآلداب والفنػػوف ، و 2015مػػارس  3المػػؤرخ فػػي  97وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
  .1جامعة وىراف

 رر ػػػػػيػق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .1اآلداب والفنوف لدػ جامعة وىراف كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق ليذا  1اآلداب والفنوف لدػ جامعة وىرافتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الػمػػادة 

 القرار.
 حث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب :3الػمػػادة 

 2019جانفي  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 الي والبحث العمميوزير التعميـ الع                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  1جامعة وىراف  لدى اآلداب والفنوف  ء مجمس كميةقائمة أعضا

 الصفة  اإلسـ والمقب 
 عميدة الكمية، رئيسا بسناسي سعاد -
 رئيس المجمس العممي  ممياني دمحم -
 رئيسة قسـ المغة العربية وآدابيا سعد هللا زىرة -
 رئيس قسـ الفنوف  نقاش يالـ -
 مدير مخبر اسطنبوؿ ناصر -
 برمديرة مخ أيت حمدوش فريدة -
 مدير مخبر بف مالؾ حساف -
 مدير مخبر بوقربة الشيخ  -
 مدير مخبر عزوز أحمد -
 مدير مخبر عزوز بف عمر  -
 مدير مخبر رأس الماء عيسى -
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 مدير مخبر زاوؼ تيجاني -
 مدير مخبر سكراف عبد القادر -
 دابياممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ المغة العربية وآ ميراوؼ عبد الوىاب  -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ المغة العربية وآدابيا درار مكي -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف  سراج سياـ  -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عثماف مميكة -
 ممث  منتخب عف الطمبة عف قسـ المغة العربية وآدابيا طيبي عبد الرحماف -
 ممث  منتخب عف الطمبة عف قسـ الفنوف  حدوش عيسى -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوسماحة وحيد -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات فراؽ صورية -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019جانفي  13 مؤرخ في 043رقـ  رارقػػ

 1وىراف لدى جامعةمعيد الترجمة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 1984يشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة وىراف
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
يشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 66و 61ـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمػتمـ، ال سػيما المادتػاف ، الذؼ يحدد ميا2003
 .منو

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

نػػة لمعيػػد الترجمػػة جامعػػة ، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكو 2015مػػارس  3المػػؤرخ فػػي  99وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 .1وىراف

 رر ػػػػػيػق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  66تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله2003يشت سنة  23الموافق  1424
 .1معيد الترجمة لدػ جامعة وىراف القائمة االسمية ألعضاء مجمس

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 1معيد الترجمة لدػ جامعة وىرافتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2الػمادة 
 ث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح :3الػمادة 

  2019جانفي  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 الي والبحث العمميوزير التعميـ الع                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   81

 

 

 

  1معيد الترجمة لدى جامعة وىراف س كميةقائمة أعضاء مجم
 الصفة   والمقب اإلسـ  
 مديرة المعيد، رئيسا فرقاني جازية -
 رئيسة المجمس العممي  توىامي وساـ -
 مدير مخبر خمي  نصر الديف -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ الترجمة زيناؼ جماؿ الديف -
 عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ الترجمةممث  منتخب  مختارؼ زكي رضواف -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بمعالـ دمحم -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بف طيب رحمونة -
 ممثمة منتخبة عف طمبة لقسـ الترجمة طوايبية شيرزاد -
 نييف وعماؿ الخدماتممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتق لعناصرؼ دمحم طارؽ  -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات خمي  إبراىيـ نصر الديف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد كيفيات إنشاء النوادي العممية وتنظيميا وسيرىا ، 2019جانفي  13 مؤرخ في 44رقـ  قػػرار

 ؤسسات التعميـ العاليلدى م
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438ذؼ القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17 بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
، 1990مػايو سػنة  26لموافػق ا 1410ذؼ القعػدة عػاـ  2المػؤرخ فػي  149-90وبمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ  -

 .لتكويف المتواص  وتنظيميا وعممياوالمتضمف إنشاء جامعة ا
يشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .ظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن2003
، 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  وبمقتضػػى -

 .ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهالذؼ يحدد مياـ المركز الجامع
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
، 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذؼ يحدد القانوف 
 نظيميا وسيرىا.والمتضمف كيفيات إنشاء النوادؼ العممية وت 1989أفري  سنة  5وبمقتضى القرار المؤرخ في  -

 رر ػػػػػيػق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات إنشاء النوادؼ العممية وتنظيميا وسيرىا لدػ مؤسسات التعميـ  المادة األولى:
 العالي.

 ينشئ النادؼ العممي عمى مستوػ مؤسسة التعميـ العالي لغرض عممي أو ثقافي محدد. :2المادة 
 ة الذيف يتابعوف تكوينا عاليا بصفة منتظمة في مؤسسة لمتعميـ العالي.ينشأ النادؼ العممي مف طرؼ الطمب
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يتـ التصري  بتأسيس النادؼ العممي بمقرر مف مسؤوؿ مؤسسة التعميـ العالي المعنية بعد تقديـ ممف  :3المادة 
 يتضمف:

 محضر الجمعية العامة التأسيسية لمنادؼ العممي،  -
 ،مشروع القانوف األساسي لمنادؼ العممي  -
 القائمة اإلسمية لألعضاء المؤسسيف لمنادؼ العممي مرفوقة بشياداتيـ المدرسية لمسنة الجامعية الجارية،  -
 تعيد شرفي يوقعو األعضاء المؤسسوف يمتزموف بػ:  -

 ،عدـ القياـ بأؼ نشا  يخالف الغرض مف إنشاء النادؼ العممي 
 ،احتراـ النظاـ الداخمي لممؤسسة 
 ؼ ألؼ يرض يتعارض مع أىدافو.عدـ استعماؿ مقرات الناد 

 يحدد مجاؿ نشا  النادؼ العممي وفقا لقانونو األساسي وتسميتو. :4المادة 
 يخضع النادؼ العممي لقانونو األساسي وكذا القانوف الداخمي لمؤسسة التعميـ العالي التي ينتمي إلييا. :5المادة 

 يحدد تنظيـ النادؼ العممي وسيره في قانونو األساسي.
ألؼ سبب مف األسباب، أو إثر انتياء  تفقد صفة العضوية في النادؼ العممي بفقداف صفة الطالب: 6ادة الم

 التكويف في نفس المؤسسة.
 كما تفقد طبقا لمشرو  المحددة في القانوف األساسي لمنادؼ العممي.

دخ  عمى القانوف األساسي يتعيف عمى النادؼ العممي أف يبمغ مسؤوؿ المؤسسة بك  التعديالت التي ت :7المادة 
( يوما مف 30لمنادؼ العممي وكذا التغييرات التي تطرأ عمى ىيئاتو التنفيذية، في أج  ال يتعدػ ثالثيف )

 إجراء ىذه التعديالت.
يمـز مسؤوؿ المؤسسة بتشجيع وترقية وتنظيـ التظاىرات العممية المقترحة مف قب  النوادؼ العممية في  :8المادة 

 )صالونات، تجمعات، جامعات صيفية، ...إلخ(. مفصمة برامج سنوية
 يمكف النادؼ العممي المعترؼ بو، الحصوؿ في حدود اإلمكانيات المتاحة عمى مقر بالمؤسسة األصمية. :9المادة 
توفر االعتمادات المالية المخصصة لمنادؼ العممي مف قب  مسؤوؿ المؤسسة وفق الوسائ  المتاحة  :10 المادة

 نشاطات المقترحة مف طرؼ النادؼ العممي.وبرامج ال
تكوف دعوة متدخميف أجانب لممشاركة في النشاطات المبرمجة مف طرؼ النادؼ العممي، مشروطة  :11المادة 

 بطمب ترخيص مسبق مف قب  الوزارة الوصية بناء عمى طمب مسؤوؿ المؤسسة.
مف مسؤوؿ المؤسسة، في حالة عدـ احتراـ أحكاـ تعمق نشاطات النادؼ العممي بناء عمى تقرير معم   :12المادة  

 مف ىذا القرار، إلى ياية االمتثاؿ ألحكاميا. 7المادة 
 يح  النادؼ العممي بمقرر مف مسؤوؿ مؤسسة التعميـ العالي المعنية في الحاالت اآلتية: :13المادة 

 مخالفة نشاطاتو لمقوانيف والتنظيمات السارية المفعوؿ، ولقانونو األساسي، -
 يياب أؼ نشا  خالؿ السنة الجامعية، -
 مزاولة أنشطة مخالفة لمغرض مف تأسيسو. -
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يتعيف عمى النوادؼ العممية المعترؼ بيا إلى ياية إمضاء ىذا القرار إجراء المطابقة مع أحكامو في  :14المادة 
 أج  سنة واحدة ابتداء مف تاريخ توقيعو.

 ، والمذكور أعاله.1989ري  سنة أف 5تمغى أحكاـ القرار المؤرخ في  :15المادة 
يكمف مسؤولو مؤسسات التعميـ العالي، ك  فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة  :16المادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 
  2019جانفي  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تشكيمة، 2019جانفي  13 مؤرخ في 45رقـ  قػػرار

 الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438عػاـ  ذؼ القعػدة 25المؤرخ في  243-17رقـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي  -

 ػػاء الحكومة، المعدؿ.والمتضمػػػػػػػػف تعييػػػػػف أعضػ
 ،2008مػايو سػنة  3الموافػق  1429عػاـ  ربيػع الثانػػي 27مػؤرخ فػي  130-08بمقتضػى المرسػـو التنفيػذؼ رقػـ  -

 ;اح.الب المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ
، المتضػػػمف تنظػػػيـ المجنػػػة الجامعيػػػة الوطنيػػػة وتسػػػييرىا وتشػػػكيميا 1994نػػػوفمبر  16بمقتضػػػى القػػػرار المػػػؤرخ فػػػي  -

 المعدؿ والمتمـ.
 المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية. 2018جواف  25بمقتضى القرار المؤرخ في  -

 

 رر ػػػػػيػق
 

 ة الوطنية مف الفروع المختصة التالية:تتشك  المجنة الجامعي المادة األولى:
 
 

 رع العمـو الدقيقة ػػػػف  -1
 التكنولوجيا  رع ػػػػف  -2
 عمـو الطبيعة والحياة رع ػػػػف  -3
 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  رع ػػػػف  -4
 العمـو القانونية واإلدارية رع ػػػػف  -5
 العمـو االجتماعية واإلنسانيةرع ػػػػف  -6
 آلداب والمغاتارع ػػػػف  -7
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 أسماؤىـ: تتشك  الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية مف األعضاء اآلتية :2المادة 
 

 فرع العمـو الدقيقة –1
   

 1جامعة وىراف  رياضيات مسيردؼ بكاؼ -
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا رياضيات براشدؼ عبد الحفيع -
 جامعة عنابة رياضيات بوطبية حساف -
 جامعة مستغانـ رياضيات بوعقادة الجياللي -
 1جامعة وىراف  فيزياء خمي  عبد الباسط  -
 جامعة أـ البواقي فيزياء زعبا  مراد -
 جامعة معسكر فيزياء خناتة راب  -
 جامعة سيدؼ بمعباس فيزياء تاجر عبد القادر -
 جامعة سيدؼ بمعباس كيمياء موفق بف عمي -
 1طينة جامعة قسن كيمياء بودارف شوقي -
 جامعة معسكر  كيمياء حشماوؼ عائشة  -
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا كيمياء حرار فرفارة حفيظة -
 1جامعة قسنطينة كيمياء كبابي ابراىيـ -

 

 فرع التكنولوجيا  – 2
   

 جامعة بسكرة الرؼ  دبابش محمود -
 1جامعة البميدة   الرؼ  رميني بوعالـ -
 1جامعة البميدة   كانيكيةىندسة مي حاجي دمحم -
 جامعة تممساف ىندسة ميكانيكية صايـ رشيد -
 جامعة بسكرة إعالـ آلي كزار عقبة -
 المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي  إعالـ آلي شعالؿ رشيد  -
 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىوارؼ بومديف إعالـ آلي لعرابي سميماف  -
 1البميدة  جامعة إلكترونيؾ قسـو عبد الرزاؽ -
 جامعة سيدؼ بمعباس إلكترونيؾ طالب نصر الديف -
 المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات إلكترونيؾ ميني دمحم -
 1جامعة البميدة  ىندسة مدنية منادؼ بمقاسـ  -
 جامعة الشمف ىندسة مدنية عراب أحمد -
 جامعة بجاية ىندسة الطرائق جيجمي حسيف              -
 جامعة بومرداس ىندسة الطرائق لدبومشدة خا -
 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىوارؼ بومديف كيمياء صناعية عبد الصمد جماؿ -
 المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات ىندسة كيربائية بوشريط دمحم صغير -
 جامعة بومرداس ىندسة كيربائية لوىاب كريـ -
 جامعة االيوا  ىندسة كيربائية ماحي جياللي -
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 جامعة أـ البواقي التعمير مازوز سعيد -
 جامعة بشار العمراف حمويف عبد المجيد -
 المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات  ىندسة إلكترو تقنية تقار مجيد -
 جامعة سعيدة  ىندسة إلكترو تقنية حرطاني قادة                         -
 ـو والتكنولوجيا ىوارؼ بومديفجامعة العم كيمياء المواد لونيس عز الديف -
 المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات  معادف جغالؿ دمحم األميف -

 

 فرع عموـ الطبيعة والحياة –3
   

 جامعة عنابة جيولوجيا لعور راب  -
 جامعة بجاية جيولوجيا مازة مصطفى -
 جامعة العمـو والتكنولوجيا ىوارؼ بومديف جيوفيزياء بودلة عمار  -
 جامعة العمـو و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف عمـو األرض  جمعي صفواف -
 1جامعة وىراف بيولوجيا  بمخوجة موالؼ      -
 المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة بيولوجيا عيسى مريـ -
 المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة بيطرة تميـ صورية -
 1جامعة قسنطينة بيطرة مكرود عبد السالـ -
 جامعة تيارت بيطرة المطيفنيار عبد  -
 1جامعة سطيف عمـو الطبيعة مداني توفيق -

 

 فرع العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير –4
   

 3جامعة الجزائر  عمـو اقتصادية فارس فضي   -
 جامعة تيزؼ وزو عمـو التسيير بيا شعباف -
 1جامعة سطيف  عمـو اقتصادية ممياني حكيـ -
 2جامعة البميدة  قتصاديةعمـو ا رزيق كماؿ -
 جامعة معسكر عمـو التسيير ثابتي حبيب -
 المدرسة العميا لمتجارة  عمـو تجارية لعالوؼ عمر -
 جامعة برج بوعريريج عمـو اقتصادية بركاف يوسف                 -

 

 فرع العمـو القانونية واإلدارية –5
   

 جامعة باتنة  القانوف العاـ   بنيني أحمد     -
 جامعة الجمفة عاـ                  القانوف ال مختارؼ مراد                   -
 2جامعة البميدة الحقوؽ  محي الديف جماؿ -
 جامعة بسكرة قانوف خاص عزرؼ الزيف -
دارية        بف زيف دمحم لميف           -  1جامعة الجزائر عمـو قانونية وا 
داريةعمـو قان ولد راب  صفية                -  جامعة تيزؼ وزو ونية وا 
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 فرع العمـو االجتماعية واإلنسانية –6
   

   3جامعة الجزائر  تربية بدنية ورياضية ساكر طارؽ  -
 جامعة خميس مميانة ورياضية تربية بدنية بوعنجاؽ كماؿ -
   3جامعة الجزائر  ورياضية تربية بدنية لعاللي فتيحة نادية -
 امعة بسكرةج عمـ النفس جابر نصر الديف -
 1جامعة باتنة اإلكمينيكي عمـ النفس جبالي نور الديف           -
 جامعة سكيكدة عمـ النفس بومديف سميماف -
 جامعة معسكر تاريخ بف داىة عدة -
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة تاريخ عالوة عمارة -
 2جامعة الجزائر  آثار خيرة بف بمة -
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة عمـ اجتماع                   عواطي بوبكر  -
 2جامعة الجزائر  عمـ اجتماع مخداني نسيمة -
   2جامعة وىراف   عمـ اجتماع العايدؼ عبد الكريـ -
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة عمـو إسالمية عميواف السعيد  -
 1جامعة الجزائر  عمـو إسالمية  جيدؿ عمار -
 جامعة عنابة إعالـ و اتصاؿ سعيدؼ وحيدة -
  3جامعة الجزائر  إعالـ و اتصاؿ تواتي نور الديف -
 جامعة عنابة عمـو سياسية بف جديد عبد الحق -
 المركز الجامعي تيسمسيمت عمـو سياسية يربي دمحم  -
 2جامعة الجزائر  فمسفة مييب  عمر -
 2جامعة وىراف  فمسفة ادربوعرفة عبد الق -

 

 فرع اآلداب والمغات –7
   

 جامعة مستغانـ لغة انجميزية بحوص عباس -
 2جامعة الجزائر لغة انجميزية حميطوش فتيحة -
 جامعة ورقمة لغة فرنسية دحو فضي  -
 1جامعة قسنطينة  لغة فرنسية بمغواؽ زوبيدة -
 جامعة بسكرة لغة فرنسية داخية عبد الوىاب -
 2جامعة باتنة  لسانيات اومانع قو  -
 2جامعة الجزائر  لسانيات حمي نجية -
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية قسنطينة لغة و أدب عربي راب  دوب -
 2جامعة الجزائر  لغة و أدب عربي عمي مالحي -
 2جامعة البميدة  لغة و أدب عربي ساسي عمار  -

 

 المذكور أعاله. 2018جواف  25ي تمغى أحكاـ القرار المؤرخ ف :3المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي :4المادة 

  2019جانفي  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يتضّمف ، 2018ديسمبر  03 لمؤّرخ فيا 1197 رقـ قػػراريعدؿ ال ،2019جانفي  14 مؤرخ في 46رقـ  قػػرار
 1البميدةبجامعة -التكويف ذي التسجيل الوطني لنيل شيادة ليسانس في الطاقات المتجددة في الكيروتقني تأىيل

 

 يـ العالي والبحث العممي،إف وزير التعم
المتضػػّمف و  1999أبريػػ  سػػنة  4الموافػػق  1419ذؼ الحجػػة عػػاـ  18المػػؤّرخ فػػي  05-99بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
يشػػػػت سػػػػنة  17الموافػػػػق  1438ذؼ القعػػػػدة عػػػػاـ  25المػػػػؤرخ فػػػػي  243-17وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.2017
 سػػػنة أوؿ يشػػػتالموافػػػق  1409عػػػاـ  ذؼ الحجػػػة 29المػػػؤّرخ فػػػي  137-89رقػػػـ المرسػػػـو التنفيػػػذؼ وبمقتضػػػى  -

 المعّدؿ والمتمـ. ،المتضمف إنشاء جامعة البميدة 1989
يوليػػػو سػػػنة  23افػػػق المو  1422جمػػػادػ األولػػػى عػػػاـ  2المػػػؤّرخ فػػػي  208-01وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا. 2001
 2008يشػػت سػػنة  19الموافػػق  1429شػػعباف عػػاـ  17المػػؤّرخ فػػي  265-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 .دة الدكتوراهوشيا الماسترالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة و 

والمتضػّمف كيفيػات التقيػيـ والتػدرج والتوجيػو فػي طػورؼ  2011نػوفمبر  03المػؤرخ فػي  712وبمقتضى القػرار رقػـ  -
 الدراسات لني  شيادتي الميسانس والماستر.

والمتضػػػّمف إنشػػػاء المجنػػػة البيدايوجيػػػة الوطنيػػػة لمميػػػداف  2012مػػػارس  26المػػػؤرخ فػػػي  75وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.والمحدد 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المػؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -
 .حدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميذؼ يال

ة الوطنيػة لمتأىيػ  وتشػكيمتيا والمتضػّمف إنشػاء المجنػ 2015 أبريػ  سػنة 13المؤّرخ فػي  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عمػـو وتكنولوجيػا" لنيػ   2016جويمية  26المؤّرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -
 شيادة الميسانس وشيادة الماستر.

لمتعمػػق بالتسػػجي  ا 2016يونيػػو سػػنة  02الموافػػق  1437شػػعباف عػػاـ  26مػػؤرخ فػػي  01بنػػاء  عمػػى منشػػور رقػػـ  -
 .2017-2016األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنواف السنة الجامعية 

المتعمػػق بالتسػػجي   2018مػػاؼ سػػنة  09الموافػػق  1439شػػعباف عػػاـ  23مػػؤرخ فػػي  04بنػػاء  عمػػى منشػػور رقػػـ  -
 .2019-2018األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنواف السنة الجامعية 

التكػويف ذؼ التسػجي  الػوطني لنيػ   يتضػّمف تأىيػ ، 2018ديسػمبر  03 لمػؤّرخ فػيا 1197 رقػـ قػػػرارالوبمقتضى  -
 1البميدةبجامعة -"الطاقات المتجددة في الكيروتقني"شيادة ليسانس في 
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 يقػػػػػػػػػػرر
 

 المعّدؿ والمتّمـ، 1999ري  سنة فأ 04المؤّرخ في  05-99القانوف رقـ مف  15طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولػى:
 2018ديسمبر  03 لمؤّرخ فيا 1197 رقـ المشار إليو أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القػػرار

 التكويف ذؼ التسجي  الوطني لني  شيادة ليسانس في "الطاقات المتجددة". تأىي 
 لقرار كما يمي:يتفرع التكويف ذؼ التسجي  الوطني المذكور في المادة األولى ليذا ا :2المػػادة 

 

 طبيعت تخصص انفزع انميذان

 أ الطاقات المتجددة الطاقات المتجددة علوم وتكنولوجيا
 

، ابتداء  مف السنة الجامعية 1يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف بجامعة البميدة :3المػػادة 
 .2018/2019إلى ياية السنة الجامعية  2015/2016

، كّ  فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار 1البميدةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :4المػػادة 
 .الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

  2019جانفي  14 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

إمتحانات شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصة في الّطب  يحّدد تواريخ، 2019جانفي  15 مؤرخ في 47رقـ  قػػرار
 (2019 فريلأ 18 إلى 7ورة إستدراكية مف ود 2019فيفري  28إلى  17الّصيدلة وطب األسناف )دورة عادية مف 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 شيادة الّدراسات الّطبية الخاّصة.المتضّمف إنشاء  1971ديسمبر  3المؤرخ في  275-71بمقتضى المرسـو رقـ  -
 2017سػنة  يشػت 17، الموافػق 1438ذو القعدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
المتضّمف قانوف المقيـ في العمـو  2011جويمية سنة  3المؤرخ في  236-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الطبية
 2013ينػػاير سػػنة  30 الموافػػق 1434ربيػػع األوؿ عػػاـ  18المػػؤرخ فػػي 77-13وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .د صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممياّلذؼ يحدّ 
والمتضػػػّمف تنظػػػيـ الّدراسػػػػات والتقيػػػيـ والتّػػػدرج فػػػػي  1989فيفػػػرؼ سػػػػنة  25المػػػػؤرخ فػػػي  40وبموجػػػب القػػػرار رقػػػـ  -

 .الّدراسات الّطبية المتخّصصة
 11خ فػػي المػػؤر  1747يعػػدؿ ويػػتمـ القػػرار رقػػـ  ،2017 سػػنة جويميػػة 03المػػؤرخ فػػي  767وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

، اّلػػذؼ يحػػّدد قواعػػد تنظػػيـ وسػػير المجػاف البيدايوجيػػة الجيويػػة لمتخّصصػػات فػػي العمػػوـ الّطبيػػة 2016ديسػمبر سػػنة 
 نية لمتخّصصات في العموـ الّطبية.والمجاف البيدايوجية الوط

الّدراسػات والمتضّمف تنظيـ طور الّتكويف لنيػ  شػيادة 2015نوفمبر سنة  4المؤرخ في  1137وبموجب القرار رقـ  -
 كميفّيات تقييميا والّتدرج فييا. الّطبية الخاّصة ويحّدد
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 رر ػػػػػيػق
ييدؼ ىذا القرار إلى تحّديد تواريخ إمتحانات شيادة الّدراسات الّطبية الخاصة في الطب والصيدلة  المادة األولى:

 وطب األسناف. 
 أفري  18إلى  7ستدراكية مف اإل رةوفترة الدو  2019فيفرؼ  28 إلى 17تحّدد فترة الدورة العادية مف 

2019. 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

  2019جانفي  15 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019جانفي  15مؤرخ في  قػػرار
 لدى جامعػة "الشاذلي بف جديد" الطػارؼ 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 األساسي العاـ لموظيفة العمومية. القانوف 
تعمق ، الم1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 بتسييػر الخدمات االجتماعية.
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ المرسـو التنفيػذؼ رقػـ 2010ديسمبر سنة  05رخ في المؤ  308-10المرسوـ التنفيذؼ رقـ بمقتضى  -

 .، المتضمف إنشاء جامعػة تيزؼ وزو1989أوت سنة  01المؤرخ في  89-139
المتضمف تزكية لممثمي العماؿ في لجنة الخدمات اإلجتماعية  2018ديسمبر سنة  17نظػػرا لممحضػر المػؤرخ في  -

 .الطارؼجامعػة لدػ 
، المتضػػػمف تزكيػػػة لممثمػػػي األسػػػاتذة فػػػي لجنػػػة الخػػػدمات 2018ديسػػػمبر سػػػنة  17محضػػػػر المػػػػؤرخ فػػػي نظػػػػػػػػػػرا لم -

 .الطارؼجامعػة اإلجتماعية لدػ 
، المتضمػػػػف التشػػػكيمة النيائيػػػػة ألعضػػػاء لجنػػػػة الخدمػػػػات 2018ديسػػػمبر سػػػنة  19نظػػػػػػػػػػرا لممحضػػػر المػػػػؤرخ فػػػي  -

 الطارؼ.جامعػة اإلجتماعيػة لػدػ 
 رر ػػػػػيػق

 

 الطارؼ.جامعػة تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ  المػادة األولى:
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 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػادة 
 األعضاء انذائمىن : 

 خروؼ حمزة، -03 سمار فوزؼ، -02 خربوقية رضا، -01
 رة،ىنوني نصي -06 رزؽ هللا مبروؾ، -05 رواؽ رشيد، -04
 بورفة دمحم الطاىر، -09 بولحباؿ رؤوؼ، -08 يرايبية طارؽ، -07

 

 األعضاء اإلضافيىن : 

   تحرؼ زيف الديف، -02 سالمي فاطمة، -01
 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
يذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي الطارؼ، بتنفجامعػة يكمف مديػر  :4المادة 

 والبحث العممي.
  2019جانفي  15 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األميف العاـ                                                                                                                   

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجمس العممي لقائمة االسمية ألعضاءاد حدّ ي ،2019جانفي  16 مؤرخ في 48رقـ  قػػرار
 سوؽ أىراس-دمحم الشريف مساعدية بجامعة حية والبيطريةالعمـو الفال لمعيد

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438ذؼ القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 فيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن 2003
 2012يونيػػػو سػػػنة  04الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  245-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 مف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.المتض
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13المرسوـ التنفيذؼ رقػـ وبمقتضى  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العمػوـ الفالحيػة والبيطريػة بجامعػة دمحم الشػريف  -

 .2018 أفري  18المؤرخ في  أىراسسوؽ -مساعدية
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادؼ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله،2003يشت سنة  23الموافق  1424

المجمس العممي لمعيد العموـ الفالحية والبيطرية بجامعة دمحم الشريػف  القائمة االسمية ألعضاء
   سوؽ أىراس-مساعدية
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 وتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2018جانفي  28المؤرخ في  78تمغى أحكاـ القرار رقـ  :2المادة 
 س ، وفقا لمجدوؿ الممحقسوؽ أىرا-العممي لمعيد العموـ الفالحية والبيطرية بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 .بيذا القرار
سوؽ أىراس ، ك  فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019جانفي  16 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العممي  مقائمة االسمية ألعضاءل دحدّ ي يالذ 2019جانفي  16 مؤرخ فيال 48محػػػق بالقػػرار رقـ م 

 سوؽ أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية العموـ الفالحية والبيطرية لمعيد
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيسة المجمس العممي لممعيد، ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو البيطرة بوزبدة فريدة 1
 يدمدير المع عزوز منير 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائ  المرتبطة بالطمبة  دمحم شريف عبد هللا 3
 مديرة مساعدة مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية صالحي صبرينة 4
 رئيس قسـ عمـو البيطرة دادة أنس 5
                                                                 الفالحة العمـو الفالحية      رئيس قسـ بوعويش عبد الرحمف 6
 عمـو البيطرة ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ خننو طارؽ  7
                       ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية                                                بعدونة بياء الديف 8
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية شابي عبد هللا 9
 ممّث  عف األساتذة المساعديف عوادؼ عاطف 10
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف تواتي ليمى 11
 مدير مخبر بحث  بولبذة الناجي 12
 مسؤولة المكتبة بوصالح مباركة 13

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ ، 2019جانفي  16 مؤرخ في 49رقـ  قػػرار

 لممدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438ذؼ القعػدة عػاـ  52ي المؤرخ ف 243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2009يشػػت سػػنة  10الموافػػق  1430شػػعباف عػػاـ  19المػػؤرخ فػػي  251-09 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 .والمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية
الػذؼ  2013يونيػو سػنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

  .يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2013جػػانفي سػػنة  30الموافػػق  1430رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

،الػػذؼ يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي 2010جػػواف  28المػػؤرخ فػػي  212جػػب القػػرار رقػػـ وبمو  -
 .لممدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية

وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لممدرسػػة الوطنيػػة العميػػا لمعمػػوـ السياسػػية المػػؤرخ فػػي  -
 .2018نوفمبر  25

 رر ػػػػػيػق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16 مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ 44تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية. 
د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية ، وفق ا لمجدوؿ تحدّ  :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية ، كّ  فيما  :3المادة 

 نشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سي
  2019جانفي  16 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ الذي  2019جانفي  16 مؤرخ فيال 49 ـػرار رقػق بالقػممح

 لممدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية  
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة صايج مصطفى 1
 بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتيةمدير مساعد مكّمف  خيدر دمحم كريـ 2
 مديرة مساعدة مكّمفة بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواص  العاق  رقية 3
 مديرة مساعدة مكّمفة بأنظمة اإلعالـ واإلتصاؿ والعالقات الخارجية فميسي نرجس 4
 السياسة العامة والنظـ المقارنةرئيس قسـ  خننو فات  5
 رئيس قسـ العالقات الدولية لرارؼ عمي 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العالقات الدولية ربيج عمي 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ السياسة العامة والنظـ المقارنة بشاني أحسف 8
 ممث  منتخب عف األساتذة  بوشرؼ كماؿ 9
 ب عف األساتذة ممث  منتخ ناجي عمارة 10
 ممث  منتخب عف األساتذة  سعود صال  11
 ممث  منتخب عف األساتذة  قرفي عبد الحميد 12
 ممث  منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ " بواللوة ياسيف 13
 ممث  منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ " تاحي طارؽ  14
 ريف قسـ "ب"ممث  منتخب عف األساتذة المحاض حساـ حمزة 15
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 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" بف عبد العزيز ميا 16
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف قسـ "ب" بوزوريف نجوة 17
 مدير مخبر بحث مغراوؼ لقماف 18
 مديرة مخبر بحث مسي  الديف تسعديت 19
 مديرة مخبر بحث بيوض إنعاـ 20
 ؤولة المكتبةمس بف بوزيد ىجيرة 21

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019جانفي  16 مؤرخ في 50رقـ  قػػرار

 الوطنية العميا لمعمـو السياسية مدرسةلقسـ العالقات الدولية بال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة   17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2009يشػػت سػػنة  10الموافػػق  1430شػػعباف عػػاـ  19المػػؤرخ فػػي  251-09 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 .السياسيةوالمتضّمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمعموـ 
الػذؼ  2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.نوف الذؼ يحدد القا
الوطنيػة العميػا لمعمػـو  مدرسػةوبناء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ العالقػات الدوليػة بال -
 .2018نوفمبر 25لسياسية المؤرخ في ا

 رر ػػػػػيػق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16 مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ 50تطبيق ا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله،2016يونيو  14الموافق 

 الوطنية العميا لمعمـو السياسية.  مدرسةالمجنة العممية لقسـ العالقات الدولية بال
الوطنية العميا لمعمـو  مدرسةالعالقات الدولية بال لقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 السياسية ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية، ك  فيما  :3المادة 

 عميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمت
  2019جانفي  16 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019جانفي  16 مؤرخ فيال 50ممحق بالقرار رقـ 
 الوطنية العميا لمعمـو السياسية مدرسةلقسـ العالقات الدولية بال

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية  ربيج عمي 1
 القسـ  رئيس لرارؼ عمي 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" أعشريف ابتساـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كبير سيد احمد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خيارؼ لطفي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زياـ عبد النور 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" فراني حياة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019جانفي  16 مؤرخ في 51رقـ  رارقػػ

 الوطنية العميا لمعمـو السياسية مدرسةلقسـ السياسة العامة والنظـ المقارنة بال
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة   17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 يف أعضاء الحكومة.والمتضّمف تعي
 2009يشػػت سػػنة  10الموافػػق  1430شػػعباف عػػاـ  19المػػؤرخ فػػي  251-09 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 الوطنية العميا لمعمـو السياسية. والمتضّمف إنشاء المدرسة
الػذؼ  2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434األوؿ ربيع  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
الوطنيػة  مدرسػةمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ السياسػة العامػة والػنظـ المقارنػة بالوبناء  عمى محضر انتخاب ممثّ  -

 .2018نوفمبر  25لسياسية المؤرخ في العميا لمعمـو ا
 

 يػقػػػػػرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ييدؼ ، والمذكور أعاله،2016يو يون 14الموافق 

 الوطنية العميا لمعمـو السياسية.  مدرسةالمجنة العممية لقسـ السياسة العامة والنظـ المقارنة بال
الوطنية العميا  مدرسةباللقسـ السياسة العامة والنظـ المقارنة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمعمـو السياسية ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية، ك  فيما  :3المادة 

 العممي. يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث
  2019جانفي  16 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 الي والبحث العمميوزير التعميـ الع                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، الذي يحّدد ا2019جانفي  16 مؤرخ في 51ممحق بالقرار رقـ 
 الوطنية العميا لمعمـو السياسية مدرسةلقسـ السياسة العامة والنظـ المقارنة بال

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
  أستاذ ، رئيس المجنة العممية بشاني أحسف 1
 رئيس القسـ  خننو فات  2
 أستاذ  يبالو يميمي 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" حاجة أماؿ 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ىاروف مميكة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" أيت واعراب مسيفة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" لوجاني وسيمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2012مارس  28المؤرخ في  130يعدؿ القرار رقـ ، 2019جانفي  17 مؤرخ في 52رقـ  قػػرار

 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العمـو والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بتيسمسيمت
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438ذؼ القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.
 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .منو 30، ال سيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2008يوليػػػػو سػػػػنة  9الموافػػػػق  1429رجػػػػب عػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػي  203-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػـ  -

 والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت، المتّمـ.
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 العالي والبحث العممي. الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ
والمتضػػػػمف إنشػػػػاء األقسػػػػاـ المكونػػػػة لمعيػػػػد العمػػػػـو  2012مػػػػارس  28المػػػػؤرخ فػػػػي  130القػػػػرار رقػػػػـ  وبمقتضػػػػى -

 .والتكنولوجيا لدػ المركز الجامعي بتيسمسيمت
 يػقػػػػػرر

 

 ا يأتي: ، والمذكور أعاله كم2012مارس  28المؤرخ في  130القرار رقـ مف  2تعدؿ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -المركز الجامعي بتيسمسيمت-ينشأ لدػ معيد العمـو والتكنولوجيا :2المادة "             

 ،قسـ العموـ والتكنولوجيا 
 ،قسـ عمـو الطبيعة والحياة 
 ".قسـ عمـو المادة 

تيسمسيمت، ك  فيما بكز الجامعي المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المر ك  مف السادة  يكمف :2المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتنفيذيخصو، 

  2019جانفي  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                     

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
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 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019جانفي  17مؤرخ في  قػػرار
 لدى جامعػة "مولود معمري" تيػزي وزو 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 مية.القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمو 
، 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذؼ القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 تعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية.الم
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.المت
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 
، يعدؿ ويتمـ المرسـو التنفيػذؼ رقػـ 2010ديسمبر سنة  05رخ في المؤ  308-10المرسوـ التنفيذؼ رقـ بمقتضى  -

 .، المتضمف إنشاء جامعػة تيزؼ وزو1989أوت سنة  01المؤرخ في  89-139
، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األسػاتذة والعمػاؿ 2018جويمية سنة  04نظػػػػػػػرا لممحضػر المػؤرخ في  -

 تيزؼ وزو.جامعػة لدػ في لجنة الخدمات اإلجتماعية 
، المتضمػػػػػف التشػػػػكيمة النيائيػػػػػة ألعضػػػػاء لجنػػػػػة الخدمػػػػػات 2018جويميػػػػة سػػػػنة  31نظػػػػػػػػػػػرا لممحضػػػػر المػػػػػؤرخ فػػػػي  -

 .تيزؼ وزوجامعػة اإلجتماعيػة لػدػ 
 رر ػػػػػيػق

 

 تيزؼ وزو.جامعػة تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ  :المػادة األولى
 لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : تتكوف  :2المػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 براىيمي جماؿ، -03 بورنيف دمحم أوراب ، -02 أبمة رضواف، -01
 حدادو عتيقة، -06 حدادؼ جماؿ، -05 شعالؿ محند، -04
 منقمتي عمي، -09 لراؾ مزياف، -08 خميفاوؼ مولود، -07

 األعضاء اإلضافيوف: 
 حاصيد فريدة، -03 فرناف فريدة، -02 بمباسي مجيد، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
تيزؼ وزو، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي جامعػة يكمف مديػر  :4المادة 

 العممي. والبحث
  2019جانفي  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 الي والبحث العمميوزير التعميـ العع/                                                                                                   
 األميف العاـ                                                                                                                   

 أدمحم دمحم صالح الديفصديقي                                                                                                         
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      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   97

 

 

 

  2017ديسمبر  10المؤرخ في  1115 يعدؿ القرار رقـ، 2019جانفي  20 مؤرخ في 53رقـ  قػػرار
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتسمسيمت الذي

 

 ي والبحث العممي،إف وزير التعميـ العال
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 10ما المادة جامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيالذؼ يحدد مياـ المركز ال
 2008يوليػػػػو سػػػػنة  9 الموافػػػػق 1429رجػػػػب عػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػي  203-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػـ  -

 منو. 2المادة  اوالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتسمسيمت، المتمـ، السيم
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
، الػػذؼ يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة 2017ديسػػمبر 10المػػؤرخ فػػي  1115وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 المركز الجامعي بتسمسيمت. 
 رر ػػػػػيػق

 

أعاله، كما ىو  ر، والمذكو 2017ديسمبر 10المؤرخ في  1115وؿ الممحق بالقرار رقـ يعدؿ الجد المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019جانفي  20 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتسمسيمت

 األعضاء المعينوف )بدوف تغيير(  -1
 خبوف:األعضاء المنت -2

 الصفة الصفة اإلسـ والمقب
 ممث  منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، عضو واض  أحمد أميف -
 ممث  منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو القانونية واإلدارية، عضو عالؽ عبد القادر -
 لعمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،ممث  منتخب عف األساتذة لمعيد ا عضو عمر محي الديف محمود -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد اآلداب والمغات، عضو بوركبة بختة -
 ممث  منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو والتكنولوجيا، عضو زبار جالؿ  -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو شمراؾ دمحم أميف  -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،ممث   عضو بودالي بمقاسـ -
 ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو سحواف عمي -
 عماؿ الخدمات،ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و  عضو مختارؼ نور الديف -
 ممث  منتخب عف الطمبة، عضو ناشـ سعيد -
 مبة.ممث  منتخب عف الط عضو ماحية دمحم -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016أكتوبر  29المؤرخ في   1638يعدؿ القرار رقـ  ، 2019جانفي  20 مؤرخ في 54رقـ  قػػرار
 الذي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف

 

 التعميـ العالي والبحث العممي،إف وزير 
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، فوالمتضم
 2008يوليػػػو سػػػنة  14الموافػػػق  1429رجػػػب عػػػاـ  11المػػػؤرخ فػػػي  213-08وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 والعمراف إلى مدرسة خارج الجامعة.تحوي  المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والمتضمف 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
الػػذؼ يحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة  2016أكتػػػوبر  29المػػػؤرخ فػػػي  1638وبمقتضػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 ، المعدؿ.ة المعمارية والعمرافالمدرسة المتعددة العمـو لميندس
 

 رر ػػػػػيػق
 

،المعدؿ، والمذكور أعاله،  2016أكتوبر  29المؤرخ في  1638يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 
  2019جانفي  20 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 حث العمميوزير التعميـ العالي والب                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف رةقائمة أعضاء مجمس إدا

 ف:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي، رئيسا سعيدؼ دمحم -
 ممث  الوزير المكمف بالمالية، عضو لونيس دمحم -
 ة الوطنية،ممث  الوزيرة المكمفة بالتربي عضو حمدؼ مصطفى -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف،  عضو سمسـو عائشة -
 ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو بف ساسي قدور -
 بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، ممثمة الوزير المكمف عضو عبد المومف اناس -
 باألشغاؿ العمومية والنق ، ممثمة الوزير المكمف عضو بريؾ نبيمة -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو عبد الكريـ مصطفى -
 ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، عضو بعوش فتيحة ليمى -
 بالثقافة، ممثمة الوزير المكمف عضو دحماني نواؿ -
 ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة. عضو يت عيسى رشيدةأجندر  -

 ........................................ والباقي بدوف تغير.........................................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الدراسات لمسنة األولىيحدد كيفيات تنظيـ ، 2019جانفي  20 مؤرخ في 55رقـ  قػػرار
 في مرحمة التدرج في الطب وتقييمو والتدرج فيو

 

 عالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ ال
، والمتضػمف 1999أفريػ  سػنة  4، الموافػق  1419ذؼ الحجػة عػاـ  18المؤرخ في 05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي والبحث العممي، المعدؿ و 
مف تضػػالمو ، 1971يشػػت سػػنة  25، الموافػػق 1391رجػػب عػػاـ  4المػػؤرخ فػػي  215-71وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ -

 .نظاـ الدراسات الطبية، المعدؿ
 2017يشػػت سػػنة 17الموافػػػق 1438ذؼ القعػػدة عػػاـ52المػػؤّرخ فػػػي  243-17وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػػـ -

 .ّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمتض
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميوالذؼ يحدد صالحيات وز 
ـ والتقػػػدـ فػػػي الدراسػػػات الػػػذؼ يحػػػدد كيفيػػػات تنظػػػيـ وتقيػػػيو ، 1987يشػػػت سػػػنة  3وبمقتضػػػى القػػػرار المػػػؤرخ فػػػي  -

 .الجامعية
سػػنة ت التقيػػيـ لم، الػػذؼ يحػػدد مقػػاييس برنػػامج التعمػػيـ و كيفيػػا1991وبمقتضػػى القػػرار المػػؤرخ فػػي أوؿ أكتػػوبر سػػنة  -

 .الرابعة في الطب
الػػذؼ يحػػدد تنظػػيـ الدراسػػات فػػي مرحمػػة التػػدرج فػػي الطػػب و ، 1993يونيػػو سػػنة  13وبمقتضػػى القػػرار المػػؤرخ فػػي  -

 وكيفيات تقييميا والتدرج فييا. 
الػذؼ يتضػػمف البرنػامج البيػػدايوجي لمسػنة األولػػى و  ،2018يوليػو سػػنة  18المػؤرخ فػػي  617القػرار رقػػـ  وبمقتضػى -

 في الّطب.لني  الشيادة 
مرحمػة كيفيػات تنظػيـ الّطػور األّوؿ فػي الػذؼ يحػدد و  ،2018ديسػمبر  25المؤرخ فػي  1381 وبمقتضى القرار رقـ -

 في الطب وتقييمو والتدرج فيو.التدرج 
 رر ػػػػػيػق

 

في ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيـ الدراسات الجامعية لمسنة األولى في مرحمة التدرج  المادة األولى:
 الطب و تقييمو والتدرج فيو.

ينظـ التدريس الذؼ يشك  برامج الدراسات الجامعية لمسنة األولى في مرحمة التدرج في الطب بطريقة  :2 المادة
 سنوية أو فصمية وتزود بمعامالت.

 يتـ تسجي  أو إعادة تسجي  الطمبة مرة واحدة في بداية ك  سنة جامعية. :3المادة 
 قييمات في نياية ك  دراسي.تنظـ الت :4المادة 
 تخضع المصادقة عمى المقاييس لمشرو  التالية:  :5المادة 

يكوف الحضور إجباريا في األعماؿ الموجية واألعماؿ التطبيقية،  إذا أحتوػ المقياس عمى أعماؿ موجية  -
 و/ أو أعماؿ تطبيقية. 
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عدد حصص األعماؿ  (1/3)ال يتـ المصادقة عمى المقياس إذا تغيب الطالب عمى أكثر مف ثمث  -
الموجية واألعماؿ التطبيقية ريـ تبريره ليذه الغيابات، وفي ىذه الحالة ال يحق لمطالب إجراء االمتحاف 

 االستدراكي في ىذا المقياس.
تسج  في محضر و تصادؽ المجنة البيدايوجية لمسنة عمى قرار التأجي  الصادر عف لجاف المداولة،  -

 المداولة.
 جي  عدـ أحقية الطالب االمتحاف االستدراكي ليذا المقياس بالنسبة.يترتب عف التأ -

 يشم  التقييـ إجباريا عمى: :6المادة 
 ،+ األعماؿ الموجية( إمتحاف نظرؼ حوؿ الدروس النظرية )محاضرة -
 إمتحاف تطبيقي حوؿ األعماؿ التطبيقية في حالة إنجازىا. -

 حالة انجاز األعماؿ التطبيقية حسب الصيغة التالية: يحسب المعدؿ السنوؼ العاـ لممقياس في :7 المادة
 (+نقطة األعماؿ التطبيقيةx4)مجموع النقاط المتحصل عمييا في النظري 

5 
 يحسب المعدؿ السنوؼ العاـ لممقياس في حالة عدـ انجاز األعماؿ التطبيقية حسب الصيغة التالية:

 المعامل xمجموع النقاط المتحصل عمييا في النظري 
 االختباراتعدد 

 تكوف السنة الجامعية مصادؽ عمييا وفقا لمشرو  التالية:  :8 المادة
 أج  اإلنتقاؿ إلى السنة الموالية.مف  10/20يجب أف يكوف المعدؿ السنوؼ يساوؼ أو يفوؽ   -
 يحسب المعدؿ السنوؼ عمى الشك  التالي:  -

 المعامل xمجموع النقاط المتحصل عمييا في المقياس
 تمجموع المعامال

 ( في المقاييس السنوية.2( في المقاييس الفصمية و يخصص المعام  إثناف )1يخصص المعام  واحد )  -
 الذؼ يساوؼ أو يفوؽ  المقياسفي النقا  المتحص  عمييا  الحصوؿ عمى حالة في بالتعويض إال ُيسم  ال -

 05/20عشريف  خمسة مف
 في حالة إعادة السنة يحتفع بالمقاييس المكتسبة.  -
 )النظرؼ، أعماؿ موجية وأعماؿ تطبيقية إذا كانت منجزة(. كميا إعادتو يجب مكتسب مقياس ييرك    -
االلتحاؽ  لو ويحق االمتحاف في 00/20 درجة الطالب يمن  في االمتحاف، المبرر الغياب حالة في  -

 السنة الجامعية. نياية بالدورة اإلستدراكية التي تنظـ في
 إجراء اإلمتحاف. بعد ساعة 72ج  أقصاه أ في اإلدارة مستوػ  عمى الغياب يودع مبرر  -
 العاـ. الفرنسية في حساب المعدؿ يحتسب مقياسال   -
 ال تؤخذ بعيف االعتبار النقطة المتحص  عمييا لحساب المعدؿ في حالة التقييـ ذؼ الطابع الشكمي.  -

 األجنبية. في المغة بتعميـ الطالب يستفيد :9 المادة
يمو في السنة األولى إلختبار المستوػ الفرنسي، و يتـ تصنيف مستوػ تأىيمو في يخضع الطالب بعد تسج

 . A1 , A2, B1, B2المغة الفرنسية عمى النحو التالي:
 . A1, A2, B1, B2المستويات  أف يصادؽ عمى ،A1 المصنف في صنف الطالب عمى يجب -
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 ، A2, B1, B2المستويات  أف يصادؽ عمى ،A2 المصنف في صنف الطالب عمى يجب -
 B1، B2المستويات  ، أف يصادؽ عمىB1 المصنف في صنف الطالب عمى -
 يير معني بالتعميـ الفرنسي. ،B2 المصنف في صنف الطالب -
 يمكف الحصوؿ عمى المصادقة لمختمف المستويات إلى ياية نياية السنة الثانية.   -
 الفرنسية. غةالم طرؼ المسؤوؿ عف تعميـ مف B2 لممصنف في المستوػ   تمن  الشيادة -

 األولية إجبارؼ. يعد تعميـ مقياس اإلسعافات  :10 المادة
تمن  لمطالب شيادة اإلسعافات األولية مف المستوػ األوؿ بعد إنتياء دراسة المقياس مف طرؼ مسؤوؿ 

 المقياس.
 يسم  لمطمبة إجراء اإلمتحانات اإلستدراكية لممقاييس الغير مكتسبة إذا تحصموا عمى: :11 المادة

 10/20 مف أق  سنوؼ  معدؿ -
 في المقياس أو أكثر. 05/20ف خمسة تق  م ةوالحصوؿ عمى نقط 10/20سنوؼ يساوؼ أو يفوؽ  معدؿ -
 التقويمي لمدورة العادية. في اإلختبار الغياب في حالة تبرير -

 ال يسم  بإجراء الدورة اإلستدراكية في نياية السنة لمطمبة في الحاالت األتية: :12المادة 
( عدد حصص األعماؿ الموجية 1/3غياب في األعماؿ الموجية واألعماؿ التطبيقية أكثر مف ثمث )ال  -

 لو كانت ىذه الغيابات مبررة. واألعماؿ التطبيقية حتى و
 الغياب الغير مبرر في ك  إمتحاف نظرؼ عادؼ. -

 معدؼ التسجي  أو مسجميفال الطمبة عمى ،2019-2018ىذا القرار عمى السنة الجامعية  أحكاـ تطبق :13المادة 
 األولى. السنة في

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

  2019جانفي  20 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اإلسميةيحدد القائمة ، 2019جانفي  21 مؤرخ في 56رقـ  قػػرار
 1ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 1984يشػػػػت سػػػػنة  18الموافػػػػق  1404ذؼ القعػػػػدة عػػػػاـ  21المػػػػؤرخ فػػػػي  209-84وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 .منو 3دؿ والمتمـ، السيما المادة ، المعوسيرىا 1والمتعمق بتنظيـ جامعة الجزائر
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ ة،تعييف أعضاء الحكوم والمتضمف
يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12، السيما المادة يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ ، الذؼ2003
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ألوؿ عاـ ربيع ا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، و 2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .1الجزائرالقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 1الجزائرتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  :2المادة 
 ي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم :3المادة 

  2019جانفي  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 بحث العمميوزير التعميـ العالي وال                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر
 :ف واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسـ
 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بزينة دمحم -
 ممث  الوزير المكمف بالمالية، عضو فورار لعيدؼ عيسى -
 لتربية الوطنية،ممث  الوزيرة المكمفة با عضو حمادو كماؿ -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو دبابحة نرجس -
 الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعي، ةممثم عضو قعمورؼ فتيحة -
 ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو ياسف خير الديف -
  والسكاف واإلصالح المستشفيات،ممث  الوزير المكمف بالصحة  عضو حراث زبير -
 ممث  الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ، عضو حفصي يوسف -
 ممث  الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو تواتي كماؿ -
 بالصناعة والمناجـ،  ممث  الوزير المكمف عضو رمضاني يوسف -
 والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، بالفالحة ممثمة الوزير المكمف عضو بعوش فتيحة ليمى -
 والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،ممث  الوزيرة المكمفة بالبريد  عضو بوشارب أحمد -
 الوالي. ممث  عضو مخالدؼ الياميف -

 

 :ف واألعضاء المنتخب -2

 الييئة الصفة اإلسـ والمقب
  ،مية الحقوؽ ممث  منتخب عف األساتذة لك عضو بف ناصر أحمد -
 ،ممث  منتخب عف األساتذة لكمية الطب عضو معوش الياشمي -
 ،عف األساتذة لكمية العمـو اإلسالمية ةمنتخب ةممثم عضو حداد ليمى -
  ،ممث  منتخب عف األساتذة لكمية العمـو عضو بف واض  عمي -
 ،ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو عواد المنور -
 ،عف سمؾ األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم عضو زمـو راضية -
 ،ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بمعيدؼ صال  -
 ،ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو عيسات دمحم -
 ،ممث  منتخب عف الطمبة عضو ىواجي معمر -
 .لطمبةممث  منتخب عف ا عضو ىماؿ يحي -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية، 2019جانفي  21 مؤرخ في 57رقـ  قػػرار
  2ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
يشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، 2003
 ،2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سػػػبتمبر سػػػنة  22الموافػػػق  1435ذؼ القعػػػدة عػػػاـ  27المػػػؤرخ فػػػي  261-14وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

  .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف  ،2014
 رر ػػػػػيػق

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ـ التنفيذؼ رق  مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .2وىرافالقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 
 يذا القرار.في الجدوؿ الممحق ل 2وىرافتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

  2019جانفي  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسـ
 ،والبحث العممي الوزير المكمف بالتعميـ العالي ةممثم رئيس بف حراث نصيرة -
 ،الوزير المكمف بالمالية ممث  عضو سعدوت دمحم -
  ،ممث  الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية عضو يأرزقي سميمان -
  ،ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بالبكوش عبد القادر -
 ،ممث  الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعي عضو سعيدؼ فيص  -
  ،مكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ طة المممث  الس عضو عثماني يحي -
 ممث  الوزير المكمف بالعدؿ، عضو خميس عبد العزيز -
 ،ممث  الوزير المكمف بالتجارة عضو الطيب عبد الحميد فيص  -
 ،بالثقافةممث  الوزير المكمف  عضو بوزياف قويدر -
 والصيد البحرؼ، بالفالحة والتنمية الريفية ممث  الوزير المكمف عضو بركاني نعيمي -
  ،ممث  الوزير المكمف باالتصاؿ عضو جغادر عبد الجمي  -
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 بالموارد المائية،ممث  الوزير المكمف  عضو ترشوف جموؿ -
 ممث  الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو سكينة جياللي -
 .ممث  الوالي   عضو بوستة دمحم -

 

 :ف واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسـ

 ،ممث  منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية عضو بف سادات نصر الديف -
 ممث  منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  عضو حاكمي بوحفص -
 ،ف ممث  منتخب عف األساتذة لكمية عمـو األرض والكو  عضو صافا عيسى  -
 ،عف األساتذة لكمية العمـو االجتماعية ةمنتخب ةممثم عضو دالج سبع فاطمة الزىراء -
  ،ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية المغات األجنبية  عضو رماس قنيش فتيحة -
 ،عف األساتذة لمعيد الصيانة واألمف الصناعي ةمنتخب ةممثم عضو حبار شفيقة -
 ،ألساتذة المساعديفممث  منتخب عف ا عضو ممياني ياسيف -
 ،عف األساتذة المساعديف ةمنتخب ةممثم عضو سالؼ نعيمة -
 ،ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو باباس سييمة -
 ،ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو عباد عمى -
 ،الطمبة ممث  منتخب عف عضو فياللي دمحم ياسيف -
 .ممث  منتخب عف الطمبة عضو بوكوسة سفياف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019جانفي  21مؤرخ في  قػػرار

 حسنػاوة-لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة تيػزي وزو  
 

 والبحث العممي، إف وزير التعميـ العالي
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذؼ القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 مات االجتماعية.تعمق بتسييػر الخدالم
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.المت
، 1995مػػػارس سػػػنة  22الموافػػػق  1415شػػػواؿ عػػػاـ  21المػػػؤرخ فػػػي  84-95بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 ة وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ.طني لمخدمات الجامعيالمتضمف إنشاء الديواف الو 
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 
، 2004ديسػػػمبر سػػػنة  22 الموافػػػق 1425ـ ذؼ القعػػػدة عػػػا 10 ؤرخ فػػػيػالقػػػػرار الػػػوزارؼ المشتػػػػرؾ المػػػػبمقتضػػػى  -

، المتضػػمف إنشػػاء مػػديريات الخػػدمات الجامعيػػة وتحديػػد مقرىػػا وقائمػػة اإلقامػػات الجامعيػػة التابعػػة ليػػا ومشػػػتمالتيا
 مـ.المعدؿ والمت
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، المتضمػػػػػف التشػػػػكيمة النيائيػػػػػة ألعضػػػػاء لجنػػػػة الخػػػػدمات 2018أكتػػػػوبر سػػػػنة  04نظػػػػػػػػػػػرا لممحضػػػػر المػػػػػؤرخ فػػػػي  -
 .اعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية تيزؼ وزو حسناوةاإلجتم

 

 رر ػػػػػيػق
 : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية تيزؼ وزو حسناوة.المػادة األولى

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػادة 
 األعضاء الدائموف: 

 شواربي مجيد ، -03 صمحاوؼ سمير، -02 سف أعمر،إيمورا -01
 أونوح يوسف، -06 سامر مخموؼ، -05 دريوش جماؿ، -04
     صغير جماؿ، -07

 

 األعضاء اإلضافيوف : 
 كراد مولود، -03 السوؾ دمحم واعمر، -02 تارموؿ دمحم، -01

 اريخ اإلمضاء عمى القرار.( سنوات إبتداء مف ت03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
يكمف مديػر الخدمات الجامعية تيزؼ وزو حسناوة، بتنفيذ ىذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية  :4المادة 

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
  2019جانفي  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
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 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2019جانفي  21مؤرخ في  قػػرار
 لدى جامعػة "أكمي محند أولحاج" البويػرة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .فة العموميةالقانوف األساسي العاـ لموظي
، 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذؼ القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -

 االجتماعية. المتعمق بتسييػر الخدمات
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 لمعدؿ.ضمف تعييف أعضاء الحكومة، االمت
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وزير 
، يعػػدؿ ويػػتمـ المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ 2013مػػاؼ سػػنة  05المػػؤرخ فػػي  179-13المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ بمقتضػػى  -

 .، المتضمف إنشاء جامعػة البويرة2012جواف سنة  04ؤرخ في الم 12-241
، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة والعمػاؿ 2018نوفمبر سنة  11نظػػػػػػػرا لممحضػر المػؤرخ في  -

 البويرة.جامعػة في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ 
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، المتضمػػػػػف التشػػػػكيمة النيائيػػػػػة ألعضػػػػاء لجنػػػػػة الخدمػػػػػات 2018نػػػػوفمبر سػػػػنة  18نظػػػػػػػػػػػرا لممحضػػػػر المػػػػػؤرخ فػػػػي  -
 .البويرةجامعػة اإلجتماعيػة لػدػ 

 رر ػػػػػيػق
 

 البويرة.جامعػة المػادة األولى: تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ 
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:: 2المػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 طوباؿ معمر نور الديف، -03 العبداوؼ سمير، -02 بوديسة كريـ، -01
 معتوؽ حكيمة، -06 شابو كماؿ، -05 كرمية عبد الغفور، -04
 زوايي دمحم، -09 مردود عبد الرزاؽ، -08 تسامر توفيق، -07

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
 خيرؼ جماؿ، -03 أكساس سعيد، -02 أوديع أحمد، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03رؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث )تس :3المػادة 
البويرة، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي جامعػة يكمف مديػر  :4المادة 

 والبحث العممي.
  2019جانفي  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/                                                                                                   
 األميف العاـ                                                                                                                   

 صديقي أدمحم دمحم صالح الديف                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ، 2019جانفي  23 مؤرخ في 58رقـ  قػػرار
 ورقمػة-العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح عمـو التسيير بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438ذؼ القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17اسي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئ -
 الحكومة، المعّدؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء 

يوليػػػو سػػػنة  23الموافػػػق  1422جمػػػادػ األولػػػى عػػػاـ  2المػػػؤرخ فػػػي  210-01وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -
 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 2001

يشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03قتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ وبم -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013 ينػاير سػنة 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

العمػػـو االقتصػػادية والعمػػـو  وبنػػاء  عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػوـ التسػػيير بكميػػة -
 .2018نوفمبر  21رقمػة المؤّرخ في و  -التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدؼ مرباح
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 رر ػػػػػيػق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  دة األولى:الما

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003يشت سنة  23الموافق  1424
االقتصادية والعموـ التجارية العموـ  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية

 ورقمػة. -وعمـو التسيير بجامعة قاصدؼ مرباح
العمـو االقتصادية والعموـ التجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية :2المادة 

 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -وعمـو التسيير بجامعة قاصدؼ مرباح
ورقمػة، ك  فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3 المادة

 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
  2019جانفي  23 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضاء المجنة العممية لقسـالذي يحدد القائمة االسمية  2119جانفي  23 مؤرخ فيال 58رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 ورقمػة -والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة قاصدي مرباح العموـ االقتصادية عمـو التسيير بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ مايو عبد هللا 1
 رئيس القسـ مزىودة نور الديف 2

 أستاذ  أحمد بف عيشاوؼ  3

 أستاذ  عرابة الحاج 4

 أستاذة  زقاع شريفة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" سالمي منيرة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" تيشات سموػ  7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف شويحة بشير 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" محسف عواطف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو، 2019جانفي  23 مؤرخ في 59رقـ  قػػرار

 ورقمػة -العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح بكمية التجارية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438ذؼ القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليػػػو سػػػنة  23الموافػػػق  1422جمػػػادػ األولػػػى عػػػاـ  2المػػػؤرخ فػػػي  210-01وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 2001
يشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03مرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػى ال -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.لذؼ يحدد صالحيات وز ا
العمميػة لقسػـ العمػـو التجاريػة بكميػة العمػـو االقتصػادية والعمػـو وبناء  عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة  -

 .2018نوفمبر  19رقمػة المؤّرخ في و  -التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدؼ مرباح
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى: المادة
ؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدّ 2003يشت سنة  23الموافق  1424

االقتصادية والعموـ التجارية  العموـ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية
 ورقمػة. -وعمـو التسيير بجامعة قاصدؼ مرباح

العموـ االقتصادية والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية :2المادة 
 ار.ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القر  -التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدؼ مرباح

ورقمػة، ك  فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2019جانفي  23 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العممية لقسـ العمـو  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة2019جانفي  23 مؤرخ فيال 59ممحػػق بالقػرار رقـ 
 ورقمػة -العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح التجارية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ  أستاذة محاضرة قسـ "أ"، قريشي حميمة السعدية 1

 رئيس القسـ زواقات وىاب 2

 أستاذ حمزة بف قرينة دمحم 3

 أستاذ  بوعمار بوعالـ 4

 أستاذ  قريشي يوسف 5

 أستاذ  بمعطاؼ معتوؽ  6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" شطيبة زينب 7

 أستاذة مساعدة قسـ "أ" كاىي فطيمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كويسي دمحم 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو 2019جانفي  23 مؤرخ في 60ـ رق قػػرار

 ورقمػة -العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح االقتصادية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438ذؼ القعػدة عػاـ  25في المؤرخ  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
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يوليػػػو سػػػنة  23الموافػػػق  1422جمػػػادػ األولػػػى عػػػاـ  2المػػػؤرخ فػػػي  210-01وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ، 2001

يشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ  -
 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -
 العممي،ت وزير التعميـ العالي والبحث الذؼ يحدد صالحيا

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ  -
 ،2018نوفمبر  25ورقمػة المؤّرخ في  -التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدؼ مرباح

 

 يػقػػػػػرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48قا ألحكاـ المادة تطبي المادة األولى:
المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ،2003يشت سنة  23الموافق  1424

والعمـو  العموـ االقتصادية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بكمية
 ورقمػة. -التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدؼ مرباح

العموـ االقتصادية والعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية: 2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدؼ مرباح

ورقمػة، ك  فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3ة الماد
 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2019جانفي  23 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مية لقسـ العمـوالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم 2019جانفي  23 مؤرخ في 60 رقػـبالقػرار  ممحػػق
 ورقمػة -العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح االقتصادية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ عالوؼ دمحم لحسف 1
 رئيس القسـ بف مالؾ دمحم حساف 2

 أستاذ  يريب بولرباح 3

 أستاذ  شيخي دمحم 4

 أستاذ  دبوف عبد القادر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سالمي أحمد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شماخي بوبكر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كودية يوسف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بدوؼ إلياس 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو ، 2019جانفي  23مؤرخ في   61رقـ  قػػرار
 ورقمػة -العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح المالية والمحاسبة بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438ؼ القعػدة عػاـ ذ 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليػػػو سػػػنة  23الموافػػػق  1422جمػػػادػ األولػػػى عػػػاـ  2المػػػؤرخ فػػػي  210-01وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 2001
يشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العممي الذؼ يحدد صالحيات وزير
العمػـو االقتصػادية  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ الماليػة والمحاسػبة بكميػة -

 .2018نوفمبر  22ورقمػة المؤّرخ في  -والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدؼ مرباح
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48يقا ألحكاـ المادة تطب المادة األولى:
والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعّدؿ2003يشت سنة  23الموافق  1424

قتصادية والعمـو العموـ اال القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية
 ورقمػة. -التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدؼ مرباح

العموـ االقتصادية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية :2المادة 
 ا القرار.ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذ -والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدؼ مرباح

ورقمػة، ك  فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2019جانفي  23 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقسـ عضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية أل 2019جانفي  23 مػؤرخ فيال 61رقػـ بالقػرار  ممحػػق
 ورقمػة -العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح العمـو المالية والمحاسبة بكمية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ زرقوف دمحم 1
 رئيس القسـ باديس بوخموة 2

 تاذ أس دادف عبد الوىاب 3
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 أستاذ  يوالي دمحم بشير 4

 أستاذة  بف عمارة نواؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خروبي يوسف 6
 أستاذمحاضر قسـ "ب" قريشي خير الديف 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" صديقي صفية 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دشاش عبد القادر 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2019جانفي  23 مؤرخ في 62رقـ  قػػرار

 ورقمػة -بجامعة قاصدي مرباح لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438ذؼ القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليػػػو سػػػنة  23الموافػػػق  1422جمػػػادػ األولػػػى عػػػاـ  2المػػػؤرخ فػػػي  210-01وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 ، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة 2001
يشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 التعميـ العالي والبحث العممي. يرالذؼ يحدد صالحيات وز 
وبنػػػاء  عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بػػػالمجمس العممػػػي لكميػػػة العمػػػوـ االقتصػػػادية والعمػػػوـ التجاريػػػة وعمػػػوـ  -

 .2018نوفمبر  26رقمػة المؤّرخ في و  -التسيير بجامعة قاصدؼ مرباح
 

 يػقػػػػػرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03لمرسوـ التنفيذؼ رقـ مف ا 44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003يشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير
 ورقمػة.  -احبجامعة قاصدؼ مرب

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

ورقمػة، ك  فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019جانفي  23 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019جانفي  23المؤرخ في  62رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 ورقمػة -لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة قاصدي مرباح

 الصفػة االسـ والمقػب لرقـا
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية  بختي إبراىيـ 1
 عميد الكمية بف ساسي إلياس 2

 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائ  المرتبطة بالطمبة عياض دمحم عادؿ  3
 عميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب ال سياغ أحمد رمزؼ  4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بف مالؾ دمحم حساف 5

 رئيس قسـ عمـو التسيير مزىودة نور الديف 6

 رئيس قسـ العمـو التجارية رواقات وىاب 7

 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة بوخموة باديس 8

 يس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصاديةرئ عالوؼ لحسف 9

 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير مايو عبد هللا 11

 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية قريشي حميمة السعدية 11

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة  دمحم زرقوف  12

 اتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصاديةممّث  األس بولرباح يريب 13

 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير قريشي دمحم الصغير 14

 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير حجاج عبد الرؤوؼ 15

 العمـو التجارية ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ مخمفي أمينة 16

 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بف جروة حكيـ 17

 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة شربي دمحم األميف 18

 بةممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاس صديقي فؤاد 19

 ممّث  عف األساتذة المساعديف بدوؼ إلياس 21

 ممّث  عف األساتذة المساعديف دشاش عبد القادر 21
 مدير مخبر بحث دادف عبد الوىاب 22
 مدير مخبر بحث بف عيشاوؼ أحمد 23

 مدير مخبر بحث دبوف عبد القادر 24

 مدير مخبر بحث بف قرينة دمحم حمزة 25

 مخبر بحث مدير بف قانة إسماعي  26

 مديرة مخبر بحث بف عمارة نواؿ 27
 مسؤولة المكتبة ىيبة رويج  28

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2018أفريل  04المؤّرخ في  308يعّدؿ القرار رقـ ، 2019جانفي  23 مؤرخ في 63رقـ  قػػرار
 عيف تموشنت-بمحاج بوشعيب جمس العممي لممركز الجامعييحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المالذي 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438ذؼ القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11لمػػؤرخ فػػي ا 299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.الذؼ يحدد مياـ المركز الجامع

 2008يوليػػػػو سػػػػنة  9الموافػػػػق  1429رجػػػػب عػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػي  205-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػـ  -
 مركز جامعي بعيف تموشنت، المعّدؿ.والمتضمف إنشاء 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13سوـ التنفيذؼ رقػـ وبمقتضى المر  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الػػػذؼ يحػػػّدد القائمػػػة االسػػػيمة ألعضػػػاء المجمػػػس العممػػػي  2018أفريػػػ   04المػػػؤّرخ فػػػي  308وبموجػػػب القػػػرار رقػػػـ  -
 .عيف تموشنت-ببوشعيلممركز الجامعي بمحاج 

 ،2018نوفمبر  18المؤّرخ في  921عيف تموشنت رقـ  -وبناء  عمى إرساؿ المركز الجامعي بمحاج بوشعيب -
 

 يػقػػػػػرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي بمحاج  المادة األولى:
 عيف تموشنت. -بوشعيب

وفقا  عيف تموشنت، -ائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي بمحاج بوشعيبتحدد الق :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

عيف تموشنت، ك  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بمحاج بوشعيب :3المادة 
 نشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في ال

  2019جانفي  23في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2018أفريل  04المؤّرخ في  308الذي يعّدؿ القرار رقـ  2019جانفي  23 مػؤرخ فيال 63قػرار رقػـ ممحق بال
 عيف تموشنت -بمحاج بوشعيب مقائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعيلد حدّ الم

 صفػةال االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي بوزيت دمحم 1
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف المتواص  والشيادات عمارة دمحم 2

 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في ما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية زيادؼ عبد القادر 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ زبنطو  عبد الجواد بومديف 4
 مدير معيد العمـو بف زرباج عمي 5
 مدير معيد التكنولوجيا بف سعاد بوراسية 6
 مدير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير وىراني عبد الكريـ 7
 مدير معيد اآلداب والمغات عبد الجمي  منقور 8

 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو بوسالـ إسماعي  9

 رئيس المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا وداد وحيد 11

 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عبدوس عبد العزيز 11
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 رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات رمضاف دمحم 12

 ممّثمة أساتذة معيد العمـو ـ بوسيفعبد السال 13

 ممّث  أساتذة معيد العمـو لحسف ميمود 14

 ممّث  أساتذة معيد التكنولوجيا نيارؼ دريس 15

 ممّثمة أساتذة معيد التكنولوجيا عمارة خالد 16

 ممّث  أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير تروزيف بمقاسـ 17
 مّثمة أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير افكوديد سفي 18
 ممّثمة أساتذة معيد اآلداب والمغات بوسغادؼ حبيب 19
 ممّثمة أساتذة معيد اآلداب والمغات قنانش دمحم 21

 ممّث  عف األساتذة المساعديف بوجاني عبد الحكيـ 21
 سيدؼ بمعباس -سأستاذ بجامعة جياللي الياب بف قدياب دمحم 22
 9وىراف -أستاذ بجامعة أحمد بف بمة بف سعيد دمحم 23
 مسؤولة المكتبة المركزية  زعيمي نادية 24

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019جانفي  23 مؤرخ في 64رقـ  قػػرار

 الجزائر -المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لكتروتقنيلقسـ اإل 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشػت سػنة  17الموافػق  1438ذؼ القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2008يوليػػػػػو  14الموافػػػػػق  1429رجػػػػػب عػػػػػاـ  11المػػػػػؤرخ فػػػػػي  215-08وبمقتضػػػػػى المرسػػػػػـو التنفيػػػػػذؼ رقػػػػػـ  -

 ى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ، .والمتضّمف تحوي  المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إل
الػذؼ  2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 العالي والبحث العممي. ير التعميـيحدد صالحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
 -تعددة التقنياتاألساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بالمدرسة الوطنية الموبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي  -

 .2018أفري   08الجزائر المؤرخ في 
 يػقػػػػػرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 الجزائر. -العممية لقسـ اإللكتروتقني بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات المجنة
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 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات :2المادة 
 الجزائر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، ك  فيما الجزائر -المتعددة التقنياتوالتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية يكمف المدير العاـ لمتعميـ  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019جانفي  23 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2119جانفي  23 مؤرخ فيال 64ممحق بالقرار رقـ 
 الجزائر -عددة التقنياتالمتالوطنية مدرسة بال لقسـ اإللكتروتقني

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ توىامي عمر 1

 رئيس القسـ إبتيواف رشيد 2

 أستاذ بوبكر أحمد 3

 أستاذ محمودؼ محند أولحاج 4

 أستاذ مخالدؼ عبد الوىاب 5

 أستاذ ىالؿ حفيع 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زباجي طاىر 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019جانفي  23 مؤرخ في 65رقـ  قػػرار

 مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25رخ في المؤ  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.
ديسمبر سنة  14 الموافق 1412جمادػ الثانية عاـ  7المؤرخ في  478-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 4ال سيما المادة  والمتمـ ، المتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، المعدؿ1991
 .منو

نػػػوفمبر سػػػنة  24الموافػػػق  1432ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  396-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -
سػػػيما  الػػػذؼ يحػػػدد القػػػانوف األساسػػػي النمػػػوذجي لممؤسسػػػة العموميػػػة ذات الطػػػابع العممػػػي والتكنولػػػوجي، الو  2011
 منو. 13المادة 

، 2013ينػاير سػنة   30الموافػق 1434 ربيػع األوؿ عػاـ 18المػؤرخ فػي  77-13رقػـ وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
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 يػقػػػػػػرر 
 

 1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  13تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2011سنة  نوفمبر 24الموافق 

 البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، كما يمي:
 

 بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة: 
 التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،ب المكمف وزيرال ة، ممثمبف حاجة ليندةة السيد 
  ف الوزير المكمف بالمالية،، ممث  عأوذينة عمرالسيد 
  ممث  عف وزير الدفاع الوطني،أوعمر توفيقالسيد ، 
  ممثمة عف الوزير المكمف بالطاقة،بوحوش زىرةالسيدة ، 
  التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و  لوزير المكمف، ممث  عف اعمي رابحالسيد، 
  حة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،، ممث  عف الوزير المكمف بالفالكسيرة دمحمالسيد 
  ممثال عف الوزير المكمف بالموارد المائية،مزركت بالعيدالسيد ، 
  ممث  عف المحافظة السامية لتطوير السيوببمجبل إسماعيلالسيد ،. 

 

 بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي: 
  سراي توفيقالسيد. 

 

 ثمة لقطاعات النشاطبالنسبة لمشخصيات المم: 
  كتيري جماؿالسيد، 
  طيراوي عبد العزيزالسد، 

 

 :بالنسبة لمباحثيف 
  نوراني أحمدالسد، 
 بف عيسى دمحم حسيف السيد، 

 

 بالنسبة لمستخدمي دعـ البحث: 
 رحاؿ نواؿة السيد، 

 

 :األعضاء اآلخريف 
  مدير المركز،                      طبوش نورةالسيدة 
 رئيس المجمس العممي،              سيف هللا كشبار دمحم السيد 

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 
  2019جانفي  23 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019جانفي  23 مؤرخ في 66رقـ  قػػرار
 1جامعة سطيفلدى التكنولوجيا مجمس كمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ـ ذؼ القعدة عا 25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
الموافػػػق أوؿ يشػػػت سػػػنة  1409ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  140 -89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 .، المعدؿ والمتمـ1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 1989
يشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمػتمـ، ال سػيما المادتػاف 2003
 .منو

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميحيات وز الذؼ يحدد صال

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيا لدػ 2012أكتوبر  31المؤرخ في  406وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المتمـ. 1جامعة سطيف

 يػقػػػػػرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .1القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا لدػ جامعة سطيف
دوؿ الممحق ليذا في الج 1التكنولوجيا لدػ جامعة سطيفتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الػمػادة 

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

  2019جانفي  23 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1سطيفالتكنولوجيا لدى جامعة  قائمة أعضاء مجمس كمية
 

 الصفة اإلسـ والمقب

 عميد الكمية، رئيسا حب الحمص فريد -

 رئيس المجمس العممي  قالؿ مسعود -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا بف عمراني حساف -
 روتقنيةرئيس قسـ االلكت ىاشمي مبروؾ -
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 رئيس قسـ ىندسة الطرائق بف عائشة دمحم -
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ حساـ عبد الوىاب -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية مرداس عبد الغاني -
 ممث  منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية كبيش خميفة -
 ممث  منتخب عف األساتذة لقسـ ىندسة الطرائق جربوعة فرحات -
 منتخب عف األساتذة لقسـ ىندسة الطرائق ممث  شيباف لمنور -
 ممث  منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكترونيؾ بوروبة نصرالديف -
 ممث  منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكترونيؾ زبيرؼ شمس الديف -
 ممث  منتخب عف األساتذة لقسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا بوصبع شعباف -
 ساتذة لقسـ التعميـ األساسي في التكنولوجياممثمة منتخبة عف األ شحمانة نادية -
 ممث  منتخب عف األساتذة لقسـ االلكتروتقنية نورؼ حمو -
 ممث  منتخب عف األساتذة لقسـ االلكتروتقنية شعوؼ عبد المجيد -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف شريفي دمحم -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ساحمي زىير -
 مدير مخبر عاشور جعفربف  -
 مدير مخبر حداوؼ نصر الديف -
 مدير مخبر ناصف الساسي -
 مدير مخبر شافع صال  -
 مديرة مخبر بف يانـ فتيحة  -
 مدير مخبر سكي عبد الكريـ -
 مدير مخبر نسارؾ بمقاسـ -
 مدير مخبر خابر فريد -
 مدير مخبر رحماني لزىر -
 مدير مخبر لعمامرة عثماف -
 برمدير مخ كريـ فات  -
 مدير مخبر زواوؼ أحمد -
 مدير مخبر بوزيت نصر الديف -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا عراس أيمف  -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ ىندسة الطرائق قموؿ باديس -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ اإللكترونيؾ بسيبيس بالؿ  -
 لكتروتقنيةممث  منتخب عف طمبة قسـ اال بف اعراب آدـ  -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ اليندسة المدنية خوفاش أسامة -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات قداش عماد -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات شرابة المية -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019جانفي  23 مؤرخ في 67رقـ  قػػرار
 1سطيف لدى جامعةالعمـو مجمس كمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

  .المعدؿ أعضاء الحكومة،والمتضمف تعييف 
الموافػػػق أوؿ يشػػػت سػػػنة  1409ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  140 -89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

 .، المعدؿ والمتمـ1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 1989
يشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمػتمـ، ال سػيما المادتػاف 2003
 .منو

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة العمػػـو لػػدػ 2012أكتػػوبر  31المػػؤرخ فػػي  403ضػػى القػػرار رقػػـ وبمقت -
 . 1جامعة سطيف

 يػقػػػػػرر

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ 2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .1القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو لدػ جامعة سطيف
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 1تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو لدػ جامعة سطيف: 2الػمػػادة 
  ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسم :3الػمػػادة 

  2019جانفي  23 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1طيفالعمـو  لدى جامعة س قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسـ

 عميد الكمية، رئيسا لوعي  العياشي  -

 رئيس المجمس العممي  معوش جماؿ  -
 رئيس قسـ الفيزياء كراش لحسف -
 رئيس قسـ الكيمياء ىاروف دمحم -
 رئيس قسـ الرياضيات قارة دمحم -
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي خنتوت شعباف -
 مدير مخبر بوحمادو عبد المجيد -
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 مدير مخبر خرفي فيص  -
 مدير مخبر شقعار دمحم -
 مدير مخبر روميمي عبد الكريـ -
 مدير مخبر عزيزؼ عمر -
 مدير مخبر بف الشريف عبد المطيف -
 مدير مخبر مرواني بوبكر -
 مدير مخبر عميوات مخموؼ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ الفيزياء عمراني نعيمة -
 سـ الفيزياءممثمة منتخبة عف األساتذة لق بركاف كريمة -
 ممث  منتخب عف األساتذة لقسـ الكيمياء زايدؼ فاروؽ  -
 ممث  منتخب عف األساتذة لقسـ الكيمياء إسعادؼ صيفي  -
 ممث  منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعالـ اآللي خبابة عبد هللا -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ اإلعالـ اآللي عميوات زيبودة  -
 ألساتذة لقسـ الرياضياتممث  منتخب عف ا عقوف سعد -
 ممث  منتخب عف األساتذة لقسـ الرياضيات مصباحي سميـ -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سعودؼ عامر -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف شدرؼ عادؿ -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ الرياضيات بودوخة جماؿ الديف -
 مبة قسـ اإلعالـ اآلليممث  منتخب عف ط بف مخموؼ إسماعي  -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ الفيزياء بوقرش إسحاؽ -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ الكيمياء شبمي عماد الديف -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لسعد عزالديف -
 لخدماتممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ ا مريـ عبد هللا -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019جانفي  24 مؤرخ في 69رقـ  قػػرار

 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25في  المؤرخ 243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزي
 2014يشػػػت سػػػنة  25الموافػػػق  1435شػػػواؿ عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي 231-14فيػػػذؼ رقػػػـ وبمقتضػػػى المرسػػػـو التن -

 منو. 4والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بمستغانـ، السيما المادة 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .منو 24السيما المادة  لممدرسة العميا،الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي 
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 رر ػػػػػيػق
 

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

 سة العميا لألساتذة بمستغانـ.مجمس إدارة المدر 
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

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

  2019جانفي  24 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ قائمة
 األعضاء المعينوف:  -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بمحاكـ مصطفى -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو بويبة امينة -
 ممث  الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بف شيرة العربي -
 ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بف ناصر بمحسف -
 طة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،ممث  السم عضو ناجوؼ مدني -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ. عضو دبالجي حورية -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممث  منتخب عف األساتذة، عضو عيبو  عبد هللا  -
 ممث  منتخب عف األساتذة، عضو قاسـ ابراىيـ  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف لقسـ ب، عضو سنوسي بف ذىبية  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف لقسـ ب، عضو لوت زينب  -
 ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف، عضو حجارؼ فريد  -
 ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف، عضو مشداف دمحم  -
 ساتذة المشاركيف،ممث  منتخب عف األ عضو ابف عزوز بوشحمة ابف ذىبية  -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو قدور بف عطية كريمة  -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو العربي بف شريف يمينة  -
 ممث  منتخب عف الطمبة، عضو بمحرش دمحم أميف  -
   منتخب عف الطمبة.ممث عضو بف عالؿ بالؿ  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2019جانفي  24 مؤرخ في 70رقـ  قػػرار
 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىراف

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2014يشػػػت سػػػنة  25الموافػػػق  1435شػػػواؿ عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي 230-14لمرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ وبمقتضػػػى ا -

 منو. 4والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىراف، السيما المادة 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

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

 يػقػػػػػرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى2016يونيو سنة  14الموافق 
 ارة المدرسة العميا لألساتذة بوىراف.مجمس إد

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىراف طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
  2019جانفي  24 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىراف

 معينوف:األعضاء ال -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا سنوسي دمحم -
 ممث  الوزير المكمف بالمالية، عضو بف عودة ايوب -
 ممث  الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو سميماني أرزقي -
 يف والتعميـ المينييف، ممث  الوزير المكمف بالتكو  عضو بمبكوش عبد القادر -
 ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو عثماني يحيى -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ. عضو خمدوف عبدالرحيـ -
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 األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثمة منتخبة عف األساتذة، عضو عشاب جميمة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة، ضوع لعابد زىرة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"، عضو سمطاني سييمة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"، عضو العابد كوثر -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف، عضو ماكوؼ سمية -
 ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف، عضو قادـ سفياف -
 ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات، عضو ينداف دمحم أميفد -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو رويس راي  فتيحة -
 ممث  منتخب عف الطمبة، عضو ميمودؼ عبد الرحماف -
 ممث  منتخب عف الطمبة. عضو بمقيدـو يحيي -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية، 2019جانفي  24 مؤرخ في 71رقـ  قػػرار

 رألعضاء مجمس إدارة جامعة أدرا
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
، 2001سبتمبر  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة أدرار، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
يشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24فػػي المػػؤرخ  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد، 2003
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لي والبحث العممي.احيات وزير التعميـ العالذؼ يحدد صال
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ   مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .أدرارمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة القائمة االس
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. أدرارتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3المادة 

  2019جانفي  24 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة أدرار قائمة
 ف:واألعضاء المعين  -1

 القطاع الصفة والمقب اإلسـ
 ،ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس معمورؼ السعيد -
 ،ممث  الوزير المكمف بالمالية عضو تركي السعيد -
 ،ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بوجميدة دمحم -
 ،ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو بمـو صالح الديف -
  ،بالتربية الوطنية ممث  الوزيرة المكمفة عضو بومعيزة عبد الحق -
 ،ممث  الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعي عضو زياف دمحم -
  ،ممث  الوزير المكمف بالعدؿ عضو  بوفمجة حنيف -
 التكنولوجيات الرقمنة،بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية و  المكمفة ةممث  الوزير  عضو تاليمف دمحم -
  ،بالطاقة ممث  الوزير المكمف  عضو األنصارؼ عمي -
 ،ممث  الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ  عضو بوزياف دمحم -
 ،ممث  الوزير المكمف بالتجارة عضو ىادؼ أحمد -
 ،ممث  الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ عضو   حساني دمحم عمر -
 الوالي. ممث  عضو   بمغيت أحمد -

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسـ

 ،ممث  منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا عضو عمرؼ دمحم -
 ،والعمـو اإلسالميةاالجتماعية ممث  منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية والعمـو  عضو مسعد فت  هللا -
 ،ممث  منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات عضو بير أحمدموالؼ لك -
 ،عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ةمنتخب ةممثم عضو باية فتيحة -
 ،ممث  منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو عياد صال  -
 ،تذة المساعديفممث  منتخب عف سمؾ األسا عضو بوبكر لحسف -
 ،ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو كموف عبد السالـ -
 ،ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو حالة أدمحم -
 ،ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو حاج بمقاسـ عبد هللا -
 ،منتخب عف الطمبة ممث   عضو  عمارؼ الحسيف  -
 .ممث  منتخب عف الطمبة عضو ييتاوؼ عبد القادر -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300يعدؿ القرار رقـ ، 2019جانفي  27 مؤرخ في 72رقـ  قػػرار

 1ة وىرافالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامع
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  ،1984يشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3المادة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ السيما  1بتنظيـ  جامعة وىراف
سػػػػنة  يشػػػػت 17الموافػػػػق  1438عػػػػاـ  القعػػػػدةذؼ  25المػػػػؤرخ فػػػػي  243-17بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ و  -

 المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف، 2017
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يشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -
 .منو 12لمادة الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما ا، 2003

 ،2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

مجمػػس إدارة  عضػػاءاإلسػػمية ألالػػذؼ يحػػدد القائمػػة ، 2018 ديسػػمبر 13المػػؤرخ فػػي  1300رقػػـ  وبمقتضػػى القػػرار -
 .1وىرافجامعة 

 

 رر ػػػػػيػق
 

 ىوأعاله، كما  والمذكػور ،2018 ديسمبر 13المؤرخ في  1300يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019جانفي  27 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1معة وىرافقائمة أعضاء مجمس إدارة جا

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 ،الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي ةممثم رئيس بف حراث نصيرة -
 ،ممث  الوزير المكمف بالمالية عضو سعدوت دمحم -
 ،ممث  وزير الدفاع الوطني عضو بف عمارة دمحم -
  ،التربية الوطنيةممث  الوزيرة المكمفة ب عضو أرزقي سميماني -
 ،ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو بالبكوش عبد القادر -
 ،ممث  الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعي عضو نيف عمي -
 ،ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو عثماني يحي -
صالح المستشفياتالوزير المكمف بالصحة والسكممث  ا عضو بودعة عبد الناصر -  ،ف وا 
 ،ممث  الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ عضو عمروش مسعود -
 ،ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو خمدوف عبد الرحماف -
 ،ممثمة الوزير المكمف بالثقافة عضو صالحي بشرػ  -
 ،حة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ ممث  الوزير المكمف بالفال عضو قاضي طاىر -
 .ممث  الوالي عضو بوستة دمحم -

 

 ........................................ والباقي بدوف تغير.........................................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2016سبتمبر  29مؤرخ  في ال 1528رقـ يعدؿ القرار ، 2019 جانفي 27 مؤرخ في 73رقـ  قػػرار
 المجمس العممي لمركز البحث في العمـو اإلسالمية والحضارة يحدد القائمة االسمية ألعضاء الذي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  يشت 17 الموافق 1438عاـ  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -

 المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
نػػػوفمبر سػػػنة  24الموافػػػق   1432ذؼ الحجػػػة عػػػاـ  28المػػػؤرخ فػػػي  396-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -

ال سػػػيما  ، الػػػذؼ يحػػػدد القػػػانوف األساسػػػي النمػػػوذجي لممؤسسػػػة العموميػػػة ذات الطػػػابع العممػػػي والتكنولػػػوجي،2011
 .منو 13المادة 

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

، 2015مػػػايو سػػػنة  23الموافػػػق  1436شػػػعباف عػػػاـ  4المػػػؤرخ فػػػي  136-15وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -
 .حث في العمـو اإلسالمية والحضارةز البالمتضمف إنشاء مرك

المجمس العممي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء الذؼ 2016سبتمبر  29مؤرخ  في ال 1528رقـ وبمقتضى القرار  -
 .لمركز البحث في العمـو اإلسالمية والحضارة

 

 يػقػػػػػػرر 
 

وتحػرر  والمػذكور أعػاله، ،2016سػبتمبر  29مػؤرخ فػي ال 1528رقػـ تعدؿ المادة األولػى مػف القػرار  المادة األولى:
 كما يمي:

 ...........................، بدوف تغيير....................................   المادة األولى:"
 كما يأتي: ، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في العمـو اإلسالمية والحضارة

 نييف المقيميف بالخارجبالنسبة لمباحثيف الوط: 
  مسعود،   بدرافالسيد 
 محمود، السيد بف راس 
  عبد المجيد. بيـرالسيد 

 

 ."......................................والباقي بدوف تغيير................................
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

  2019جانفي  27 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 ث العمميوزير التعميـ العالي والبح                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019جانفي  29 مؤرخ في 74رقـ  قػػرار
 المركز الجامعي بتيبازة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25 المؤرخ في 243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005يشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 10مو وسيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظي
 2011يشػت سػنة  22الموافػق  1432رمضػاف عػاـ  22المػؤرخ فػي  302-11بمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقػـ و  -

 منو. 2السيما المادة المتمـ،  والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 .الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد ص
 

 رر ػػػػػيػق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  10تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005يشت سنة  16الموافق 

 كز الجامعي بتيبازة.مجمس إدارة المر 
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة، في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

  2019جانفي  29 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة
 األعضاء المعينوف: -1

 اعالقط الصفة االسـ والمقب
 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بزينة دمحم  -
 ممث  الوزير المكمف بالمالية، عضو زدورؼ حميد -
 ممثمة الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو زيكارة صوريا -
 ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو واعمي محند أرزقي  -
 ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو بكرفشيت أبو  -
 ممثمة الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعي، عضو بوزيت ليندة -
 ممث  الوزير المكمف بالتجارة، عضو حجاؿ دمحم -
 ممث  الوزير المكمف بالعدؿ، عضو بوسطة مصطفى -
 ير المكمف بالثقافة،ممث  الوز  عضو بف خرباش عبدالنور -
 ممث  الوزير المكمف باالتصاؿ، عضو شاكر عبدالرحماف -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو شريفي دمحم الميدؼ -
 ممث  الوالي. عضو مزياف دمحم -
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 األعضاء المنتخبوف: -2
 الصفة الصفة اإلسـ والمقب

 ـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممث  منتخب عف األساتذة لمعيد العمو  عضو ديب كماؿ -
 ممث  منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية، عضو كموش مراد -
 ممث  منتخب عف األساتذة لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية، عضو برقوؽ عبد العزيز -
 ،ممث  منتخب عف األساتذة لمعيد المغة واألدب العربي عضو لخضر عادؿ -
، عضو ىوارؼ دمحم -  ممث  منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو جواىرة ادريس -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو حبوشي عبد الناصر -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بورحمة سميمة -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو بمفيرود نسريف -
 ممث  منتخب عف الطمبة، عضو العربي نصر الديف -
 ممث  منتخب عف الطمبة. عضو حمايدؼ عادؿ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016افريل  02المؤرخ في  191يعدؿ القرار رقـ ، 2019جانفي  29 مؤرخ في 75رقـ  قػػرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017ة يشت سػن 17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2008ابريػ   سػنة  9الموافػق  1429ربيػع الثػاني عػاـ  3المػؤرخ فػي  116-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 منو. 4السيما المادة  والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المعدؿ والمتمـ،
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

 منو. 24، السيما المادة رسة العمياالذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة  2016أفري   02المؤرخ في  191وبمقتضى القرار رقـ  -

 المعدؿ. الوطنية العميا لممناجمنت،
 رر ػػػػػيػق

 

ذكور أعاله، كما المعدؿ، والم ،2016أفري   02المؤرخ في  191يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019جانفي  29 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 جاراألستاذ طاىر ح                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
 األعضاء المعينوف:  -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا شريط راب  -
 ممث  الوزير المكمف بالمالية، عضو اية مولودبش -
 ممث  الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بجادؼ عبدالرحيـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو سمسـو عائشة -
 ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو  يوسفي دمحم نزيد -
 ممث  وزير الدفاع الوطني، عضو يدؼبوطغاف م -
 ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنق ، عضو عايش عيشة -
 ممثمة الوزير المكمف بالسياحة والصناعة التقميدية، عضو قيرا  كريمة -
 ممث  الوزير المكمف بالتجارة، عضو بوسحابة عمارة -
 ناجـ،ممث  الوزير المكمف بالصناعة والم عضو عرابة لخضر -
 ممث  الوزير المكمف بالطاقة ، عضو بف حورية جماؿ -
 ممث  الوزير المكمف بالموارد المائية ، عضو بمعياضي سعيد -
 ممث  الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضو براب  اسماعي  -
 والعمراف والمدينة، ممثمة الوزير المكمف بالسكف عضو بميواف نشيدة -
 مجمع تونيؾ لمصناعة،ممث   عضو  مرزوؽ مصطفى -
 ممث  اليانس لمتأمينات، عضو خميفاتي حساف  -
 ممث  المتعام  العمومي موبيميس، عضو حبيب دمحم -
 ممث  شركة سونمغاز. عضو راحـ احمد -

 

 األعضاء المنتخبوف" بدوف تغيير" -2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نتائج الدورةعف عالف يتضمف اإل، 2019فيفري  03 مؤرخ في 76رقـ  قػػرار
 ( لمجنة الجامعية الوطنية41) الواحدة واألربعوف 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017ة سػػػن يشػػػت17الموافػػػق  1438عػػػاـ  ذؼ القعػػػدة 25المػػػؤرخ فػػػي  243-17بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 المعدؿ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
، 2008مػايو سػنة  03الموافػق  1429ربيػع الثػاني عػاـ  27المػؤرخ فػي  130-08بمقتضى المرسػوـ التنفيػذؼ رقـ  -

 .لخاص باألستاذ الباحثالمتضمف القانوف األساسي ا
امعيػة الوطنيػة و تسػييرىا وتشػكيميا، المتضمف تنظيـ المجنة الج 1994نوفمبر سنة  16بمقتضى القرار المؤرخ في  -

 .المعدؿ والمتمـ
 .المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية 2019جانفي  13المؤرخ في  45رقـ بمقتضى القرار  -
سػنة جػانفي  17عمى قوائـ تأىيػ  األسػاتذة المحاضػريف قسػـ "أ" مػف أجػ  الترقيػة إلػى رتبػة أسػتاذ المؤرخػة فػي  بناء   -

2019. 
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 .2019سنة  جانفي 20و 19ي ػ( يوم41) الواحدة واألربعوف جتماع المجنة الجامعية الوطنية في دورتيا إبناء عمى  -
 الواحدة و األربعوف.عمى محاضر اجتماعات فروع المجنة الجامعية الوطنية لمدورة  بناء   -

 

 رر ػػػػػيػق
 

اؤىـ حسب الترتيب االستحقاقي مؤىميف لمترقية إلى يعتبر األساتذة المحاضروف قسـ "أ" اآلتية أسم المادة األولى:
 رتبة أستاذ.

 فرع: التكنولوجيا
 

 ، الري ىندسة معمارية مدنية،ىندسة األولى: المجموعة 
 جامعة بسكرة اليندسة المدنية مبروكي عبد الحق 11
  -الجزائر–والعمراف  ماريةالعمـو لميندسة المع المتعددةالمدرسة  معماريةاليندسة ال عثماني )ـ( شعبو مريـ 12
 جامعة المسيمة معماريةاليندسة ال نويبات إبراىيـ 13
 1جامعة البميدة معماريةاليندسة ال عائشة أمينة فوفا )ـ( عبد الصمد 14
 جامعة سيدؼ بمعباس اليندسة المدنية فحصي بوعزة 15
 جامعة تيزؼ وزو اليندسة المدنية حمـو حسيف 16
 جامعة قالمة ليندسة المدنيةا رواقية عمار 17
 جامعة المسيمة الرػ  حصباية محمود 18
 جامعة سيدؼ بمعباس اليندسة المدنية شيوخ ناجي 19
  -الجزائر–يندسة المعمارية والعمرافلمالمدرسة المتعددة العمـو  مدنيةاليندسة ال جبرؼ بوعالـ 11
 جامعة بسكرة معماريةاليندسة ال بادة يسيف 11
 جامعة سعيدة الرؼ  عبد هللا مجبر 12
 1جامعة قسنطينة مدنيةاليندسة ال طكوؾ عبد اليادؼ 13
 جامعة األيوا  ىندسة المواد بوزياني الطيب 14
 المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية مدنيةاليندسة ال طاكي دمحم 15

 

 رو ميكانيؾ، إلكت المناجـالميكانيكية التعديف،  ةالثانية: اليندسالمجموعة 
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا اليندسة الميكانيكية نيات عادؿي 11
 جامعة بومرداس فيزياء المواد تال إيي  )ـ( زايير رزيقة 12
 جامعة عنابة السباكة لموؼ عبد الناصر 13
 جامعة سعيدة يندسة ميكانيكيةال محمودؼ نور الديف 14
 جامعة بسكرة ندسة ميكانيكيةيال درفوؼ شمس الديف 15
 1جامعة سطيف بصريات وميكانيؾ الدقةال سوالـ عز الديف 16
 جامعة عنابة التعديف مبارؾ عبد المالؾ 17
 المركز الجامعي عيف تموشنت ميكانيكيةاليندسة ال بوعافية فريدة 18
 1جامعة سطيف بصريات وميكانيؾ الدقةال سماتة لخضر 19
 جامعة بومرداس ناعة الميكانيكيةالص أكنوش حميد 11
 جامعة عنابة ميكانيؾ خضرؼ يوسف 11
 1جامعة سطيف ىندسة المواد عبد السالـ ساعد 12
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 1جامعة سطيف البصريات وميكانيؾ الدقة فرية قويدر 13
 جامعة عنابة التعديف زعاؼ دمحم 14
 2جامعة باتنة اليندسة الميكانيكية صغير كماؿ 15
 جامعة تيزؼ وزو اليندسة الميكانيكية فرحـو راب  16
 2جامعة باتنة الطاقة مداني حكيـ 17
 جامعة عنابة المناجـ جوامع دمحم الشريف 18

 

 : ىندسة الطرائق، ىندسة المحيط، كيمياء المواد، عمـو المادةةالمجموعة الثالث
 جامعة سكيكدة تسيير المخاطر إناؿ فارس 11
 1جامعة سطيف طرائقىندسة ال حب الحمص فريد 12
 جامعة بومرداس التكنولوجيا الغذائية أمالؿ )ـ( شيباف حياة 13
 جامعة قالمة كيمياء صناعية بورجيبة طارؽ  14
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا ىندسة المواد برامة طارؽ ابف زياد 15
 1جامعة سطيف ىندسة كيروكيميائية بوزرافة )ـ( ونويي ياسمينة 16
 جامعة بجاية ىندسة الطرائق بمقاسمي حياة 17
 1جامعة سطيف ىندسة الطرائق قيرواني )ـ( شودار دليمة 18
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا ىندسة الطرائق شميني رشيدة 19
 جامعة معسكر ىندسة الطرائق بمي  عمي 11

 

 إتصاالتروتقني، آلية، الرابعة: إلكترونيؾ، إلكتالمجموعة 
 جامعة البويرة  اإللكترونيؾ وىابي عبد الجمي  01
 جامعة بومرداس االتصاالت الالسمكية شعاؿ مولود 02
 جامعة بسكرة شبكات كيربائية محداد بمقاسـ 03
 جامعة بسكرة معالجة اإلشارات السبع سميـ 04
 2جامعة باتنة  اإللكترونيؾ سميماف نور الديف 05
 جامعة سكيكدة اإللكترونيؾ بممقنعي عيسى 06
 جامعة سعيدة اإللكترونيؾ بوعزة بوبكر صديق 07
 جامعة بسكرة اآللية بمحسف مباركة 08
 1جامعة سطيف اآللية صايت بمقاسـ 09
 جامعة األيوا  كيربائيةاليندسة ال كيوص مشرؼ  10
 سوؽ أىراس جامعة اإللكترونيؾ بوشريكة عماد 11
 جامعة سيدؼ بمعباس كيربائيةاليندسة ال ميموؼ فريد 12
 جامعة قالمة كيربائيةاليندسة ال بولوح مسعود 13
 جامعة تيزؼ وزو اإللكترونيؾ لحدير موراد 14
 جامعة بومرداس االتصاالت الالسمكية رسيوؼ عبد المجيد 15
 جامعة األيوا  ىندسة اإللكترونيؾ حجاج عبد الشفيق 16
 معة األيوا جا اإللكتروتقني شتي  صميحة 17
 1جامعة سطيف اإللكترونيؾ زيات لحسف 18
 جامعة سعيدة اإللكتروتقني قنيش )ـ( لقجع فتيحة 19
 جامعة قالمة كيربائيةاليندسة ال قاشي ميمود 20
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 ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا جامعة اإللكترونيؾ  فرقاف فريد 21
 1عة سطيفجام كيرباء تقنية بوكثير )ـ(سميماني ليندة 22
  جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا تقنيلكتروتاإل بف زرقة فضيمة )ـ( قندوزؼ  23
 جامعة بسكرة كيربائيةاليندسة ال سعدوف عاشور 24
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا اإللكترونيؾ خداـ رجاء 25
 جامعة تيارت ىندسة اإللكترونيؾ حسايف سعيد 26
  جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا اإللكترونيؾ )ـ( بوجمعي حسيف رشيدة 27
 المركز الجامعي تامنغست كيربائيةاليندسة ال شوشة عبد الغني 28
  -الجزائر-المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لكترونيؾاإل سعدوف راب  29
 2جامعة باتنة تقنيةالكيرباء ال السبتي بمقاسـ 30
 جامعة بسكرة تقنيةالباء كير ال قاؿ عادؿي 31
 2جامعة باتنة كيربائيةاليندسة ال يوب المية 32
 2جامعة باتنة تقنيةالكيرباء ال بوضياؼ ليمى )ـ( بف عالية 33
 1جامعة سطيف كيربائيالتحكـ ال بوعافية عبد الوىاب 34
 جامعة بسكرة تقنيةالكيرباء ال يحي خالد 35

 
 
 

 ليالمجموعة الخامسة: اإلعالـ اآل
 1جامعة وىراف إعالـ آلي تغزوت نورية 11
 جامعة سعيدة إعالـ آلي حمو رضا دمحم 12
 1جامعة البميدة إعالـ آلي خواص )ز( أوكيد صميحة 13
 1جامعة وىراف إعالـ آلي بورناف مميكة 14
 جامعة تيارت إعالـ آلي دحماني يوسف 15
 1جامعة سطيف إعالـ آلي شمس الديف فوزؼ  16
 جامعة بسكرة إعالـ آلي و ليمىجر  17
 جامعة بومرداس إعالـ آلي بريشي عمي 18
 1جامعة البميدة إعالـ آلي بوستية نريماف 19
 جامعة الشمف إعالـ آلي بمكريدـ فاطمة الزىراء 11
 جامعة أـ البواقي إعالـ آلي دردورؼ لخضر 11

 

  العمـو الدقيقةفرع: 
 

 رياضيات ال 
 جامعة يرداية اضياتري قرباتي قدور 11
 جامعة عنابة رياضيات بوراس دمحم الشريف 12
 جامعة أـ البواقي رياضيات زىرور عقبة 13
 1جامعة سطيف رياضيات مريخي بشير 14
  -وىراف -المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  رياضيات بوعروج نضرة )ز( بمعايب 15
 1جامعة قسنطينة رياضيات بويابة صورية 16
 جامعة مستغانـ رياضيات ولد عمي محند 07
 جامعة سكيكدة رياضيات قاسمية عمار 18
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 جامعة سيدؼ بمعباس رياضيات نجاعي )ـ( حميدؼ نعيمة 19
 جامعة قالمة رياضيات بادؼ صبرينة 11
 جامعة بومرداس رياضيات بف يانـ )ـ( سبع جميمة 11
 جامعة سيدؼ بمعباس رياضيات عمروف نور الديف 12
 جامعة المسيمة رياضيات سعدؼ خمي  13
 جامعة أـ البواقي رياضيات زكراوؼ حنيفة 14
 جامعة سيدؼ بمعباس رياضيات بوزفراف )ـ( برىوف فريدة 15
 جامعة يرداية رياضيات حموش حدة 16
 جامعة سيدؼ بمعباس رياضيات بمعربي )ـ( عرارة عمارية 17

  

 فيزياءال 
 امعة بسكرةج فيزياء سعيدؼ حناف 11
 جامعة المسيمة فيزياء حرايز مناد 12
 جامعة تيارت فيزياء قدارؼ أحمد 13
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا فيزياء عبابو نور الديف 14
 جامعة تبسة فيزياء بوىالؿ منى 15
 جامعة المسيمة فيزياء إبرير ميمود 16
 رجامعة بشا فيزياء ماحي فاطمة الزىراء 17
 جامعة سكيكدة فيزياء شطاح عبد الحق 18
 جامعة أـ البواقي فيزياء رشاـ جمي  19
 جامعة تيارت فيزياء بطاىر نور الديف 11
 جامعة ورقمة فيزياء دويس السعيد 11
 جامعة تممساف فيزياء دالي يوسف بومديف 12
 جامعة الجمفة فيزياء قاسـ لخضر 13
 بجايةجامعة  فيزياء أوىينة سميـ 14
 جامعة عنابة فيزياء جمي  توفيق 15
 جامعة الطارؼ فيزياء حسناوؼ )ـ( طبيب وسيمة 16
 جامعة سكيكدة فيزياء صياد )ـ( بولشفار رحيمة 17
 جامعة بجاية فيزياء يربي عبد الحكيـ 18
 جامعة بسكرة فيزياء شالة )ـ( صياد شييناز 19
 جامعة بومرداس فيزياء زعبا  مختار 21
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا فيزياء حمودؼ ادمحم 21
 1جامعة سطيف فيزياء معيزة )ـ( عمراني نعيمة 22
 جامعة الشمف فيزياء خمفوف حفيع 23
 جامعة سيدؼ بمعباس فيزياء محمود يوسف محمود 24
 جامعة ورقمة فيزياء بويالي سميماف 25
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 كيمياء ال 
 المدرسة العميا في العمـو التطبيقية تممساف كيمياء فبف عصماف أحمد سفيا 11
 جامعة سعيدة  كيمياء حداد بومديف 12
 المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي سكيكدة كيمياء خريف نصر الديف عبد المالؾ 13
 جامعة تيزؼ وزو كيمياء حاشي )ـ( مزارؼ تسعديت 14
 عة عنابةجام كيمياء خالصي )ـ( مرابط منية 15
 جامعة تيزؼ وزو كيمياء مخموفي )ـ( شبمي مميكة 16
 2جامعة باتنة كيمياء بولسينة رؤوؼ 17
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو و التكنولوجيا كيمياء إدوىار مجيد 18
 جامعة تممساف كيمياء جابو نسيـ 19
 ةعناب المدرسة العميا لمتكنولوجيات الصناعية كيمياء بف يحي سميرة 11
 جامعة سكيكدة كيمياء عقارؼ حسيف 11
 جامعة عنابة كيمياء درارجة )ـ( بوشاليـ وىيبة 12
 جامعة مستغانـ كيمياء مرواني رضا الجياللي 13
 جامعة عنابة كيمياء بف عمية فتيحة 14
 1جامعة البميدة كيمياء قاسمي )ـ( مير مسعودة سعاد 15
 ـ البواقيجامعة أ كيمياء خميفي )ـ( صيد آسيا 16
 جامعة سكيكدة كيمياء عيساني )ـ( بوفاس سياـ 17
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا كيمياء ركيس معمر 18
 جامعة ورقمة كيمياء بشكي األزىر 19
 جامعة تيارت كيمياء دبداب منصور 21
 جامعة تيارت كيمياء تركي جماؿ 21
 جامعة بجاية كيمياء تواتي )ـ( تالنتيقيت جييدة 22
 جامعة تممساف كيمياء ركاب )ـ( حمو مراوؼ إلياـ 23
  2جامعة باتنة كيمياء بيطاـ فاطمة 24
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا كيمياء بناجي سياـ )ز( بولعراس 25
 1جامعة باتنة كيمياء بوخالفة نورة 26
 جامعة تممساف كيمياء مصمي )ـ( بمقاسـ فوزية 27

 
 

  عمـو الطبيعة والحياةفرع: 
 

 بيولوجياال  
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا بيولوجيا دار نفاد )ـ( بوعناف نبيمة أماؿ 11
 جامعة سعيدة بيولوجيا بروكش عبد الكريـ 12
 جامعة جيج  بيولوجيا صيفور )ـ(أوالد ىدار حورية 13
 جامعة تممساف يابيولوج يزالوؼ سيدؼ دمحم بياء الديف 14
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 جامعة بجاية بيولوجيا أوشموخ سميـ 15
 جامعة أـ البواقي بيولوجيا طراد )ـ( ميدؼ جييدة 16
 جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا بيولوجيا دمحمؼ )ـ( لعجالي كافية 17
 جامعة ورقمة بيولوجيا صالحي نسريف 18
 جامعة عنابة بيولوجيا بف شعالؿ وفاء 19
 جامعة األيوا  بيولوجيا قوزؼ ىشاـ 11
 جامعة تيارت  بيولوجيا مدرب  )ـ( رقاقبة زينب 11
 جامعة تيزؼ وزو بيولوجيا بف عبد السالـ روزة 12
 جامعة الطارؼ بيولوجيا حاج موسى)ـ( خاطي ويميا 13
 1جامعة سطيف بيولوجيا محدادؼ رشيد 14
 وؽ أىراسجامعة س بيولوجيا خمارؼ )ـ( صديق سياـ 15

 

 فالحيةالعمـو ال  
 1جامعة البميدة عمـو فالحية شاوية شريفة 11
 جامعة الشمف عمـو فالحية عبابو عدة 12
 جامعة يرداية عمـو فالحية عربوش رفيق 13
 جامعة تيارت عمـو فالحية عظامو )ـ( جرباوؼ مميكة 14
 ةالمدرسة الوطنية العميا لمفالح عمـو فالحية حماش ميمود 15
 المدرسة الوطنية العميا لمفالحة عمـو فالحية بوبكر الزوبير 16
 جامعة تيزؼ وزو عمـو فالحية مسوس )ـ( ألكما نورة 17
 جامعة مستغانـ عمـو فالحية بف فطة حساف نور الديف 18

 

 عمـو األرض  
 جامعة بومرداس عمـو األرض عيطوش م  أمقراف 11
 جامعة ىوراؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا عمـو األرض متوشي عبد الناصر 12
 والتكنولوجيا جامعة وىراف لمعمـو عمـو األرض بف زياف أحمد 13

 

 العمـو البيطرية 
 1جامعة قسنطينة   عمـو بيطرية القرود رشيد 11
 1جامعة قسنطينة   عمـو بيطرية بف سارؼ شراؼ 12

 

 رالعمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسييفرع: 
 

 العمـو التجارية  
 المركز الجامعي تيبازة تجارية عمـو قاشي خالد 11
 2جامعة البميدة تجارية عمـو بيشارؼ كريـ 12
 مدرسة الدراسات العميا التجارية تجارية عمـو آيت يحي كميمة )ز( ييدوش 13
 جامعة سوؽ أىراس تجارية عمـو ولد فروخ )ـ( بوعشة فوزية 14
 مدرسة الدراسات العميا التجارية تجارية عمـو )ز( عالوؼ بوشة نسريف  15
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 عمـو التسيير  
 المركز الجامعي تمنراست تسييرال عمـو سالمي رشيد 11
 جامعة بومرداس تسييرال عمـو شيخي بالؿ 12
 2جامعة البميدة تسييرال عمـو مراكشي دمحم األميف 13
 جامعة الوادؼ تسييرال عمـو عزه األزىر 14
 3جامعة الجزائر تسييرال عمـو سحنوف جماؿ الديف 15
 مدرسة الدراسات العميا التجارية تسييرال عمـو صمواتشي ىشاـ سفياف 16
 جامعة المسيمة تسييرال عمـو شريط صالح الديف 17
 2جامعة البميدة تسييرال عمـو براؽ عيسى 18
 2جامعة البميدة تسييرال عمـو بف نذير نصر الديف 19
 جامعة سوؽ أىراس تسييرال عمـو بف خديجة منصف 11
 المدرسة العميا لمتجارة تسييرال عمـو بنور عبد الحفيع 11
 2جامعة البميدة تسييرال عمـو بركاف زىية 12
 جامعة بسكرة تسييرال عمـو شنشونة دمحم 13
 جامعة األيوا  تسييرال عمـو حفاؼ عبد القادر 14
 المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت  تسييرال عمـو مزىودة عبد المميؾ 15
 جامعة بسكرة تسييرال عمـو دبابش )ـ( طاىرؼ فاطمة الزىراء 16

 

 قتصاديةاإلعمـو ال  
 واالقتصاد التطبيقي المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء عمـو إقتصادية طالبي بدر الديف 11
 2جامعة البميدة عمـو إقتصادية لموشي دمحم 12
 جامعة الجمفة عمـو إقتصادية يف أحمدض 13
 واالقتصاد التطبيقي المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء عمـو إقتصادية رواسكي خالد 14
 جامعة تممساف عمـو إقتصادية سماحي أحمد 15
 جامعة أدرار عمـو إقتصادية ساوس الشيخ 16
 جامعة المسيمة عمـو إقتصادية بمعباس راب  17
 جامعة أدرار عمـو إقتصادية صديقي أحمد 18
 جامعة خميس مميانة عمـو إقتصادية ناصر الميدؼ 19
 2جامعة البميدة عمـو إقتصادية بمغيت بشير 11
 واالقتصاد التطبيقي المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء عمـو إقتصادية جدؼ طارؽ  11
 واالقتصاد التطبيقي حصاءالمدرسة الوطنية العميا لإل عمـو إقتصادية بف العايب بوبكر 12
 جامعة تبسة عمـو إقتصادية الوافي الطيب 13
 جامعة المدية عمـو إقتصادية فالؽ عمي 14
 جامعة عنابة عمـو إقتصادية داحي عمار 15
 جامعة أـ البواقي عمـو إقتصادية صرارمة عبد الوحيد 16
 جامعة ورقمة عمـو إقتصادية عماني لمياء 17
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 2جامعة البميدة عمـو إقتصادية اربف زعرور عم 18
 جامعة برج بوعريريج عمـو إقتصادية شوترؼ أماؿ 19
 جامعة تممساف عمـو إقتصادية قارة تركي )ـ( دالي يحي آسية 21
 2جامعة البميدة عمـو إقتصادية يردؼ دمحم 21
 المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت عمـو إقتصادية أمقراف مصطفى 22
 2جامعة البميدة عمـو إقتصادية ناصرشارفي  23
 جامعة معسكر عمـو إقتصادية بوقمي زىرة 24
 واإلقتصاد التطبيقي المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء عمـو إقتصادية بساي  )ـ( سعيدؼ ينية 25
 المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي عمـو إقتصادية مزود فتيحة 26

 

 اإلجتماعية واإلنسانية العمـوفرع: 
 

 عمـ اإلجتماع  
 2جامعة البميدة عمـ اإلجتماع سبعوف سعيد 11
 جامعة خنشمة عمـ اإلجتماع بف رمضاف سامية 12
 جامعة بسكرة عمـ اإلجتماع حميمو نبي  13
 2جامعة الجزائر عمـ اإلجتماع حماف )ـ( سعدو حورية 14
 امعة عنابةج عمـ اإلجتماع بوطوطف دمحم الصال  15
 جامعة الجمفة عمـ اإلجتماع حساف )ـ( عمو  باتوؿ 16
 جامعة خنشمة عمـ اإلجتماع حمزاوؼ سيى 17
 1جامعة باتنة عمـ اإلجتماع زياني )ـ( دريد فطيمة 18
 2جامعة سطيف عمـ اإلجتماع عمور )ـ( حمادوش نواؿ 19
 جامعة بسكرة عمـ اإلجتماع بولقواس زرفة 11
 2جامعة وىراف عمـ اإلجتماع بمخيربومحراث  11
 1جامعة باتنة عمـ اإلجتماع خشموف دمحم 12
 2جامعة الجزائر عمـ اإلجتماع فاطمي )ـ( وحدؼ نبيمة 13
 جامعة بسكرة عمـ اإلجتماع رجيمي )ـ( مناصرية ميمونة 14
 جامعة بسكرة عمـ اإلجتماع بف عبد القادر )ـ( بف عمر سامية 15
 2جامعة البميدة عمـ اإلجتماع حنطابمي يوسف 16
 1جامعة وىراف عمـ اإلجتماع تومي أـ الخير 17
 جامعة الجمفة عمـ اإلجتماع زبيرؼ حسيف 18
 جامعة سيدؼ بمعباس عمـ اإلجتماع رادؼ نور الديف 19
 2جامعة وىراف عمـ اإلجتماع بوزيدؼ اليوارؼ  21
 جامعة الجمفة عمـ اإلجتماع عسالي بولرباح 21
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   وعمـو التربيةعمـ النفس 
 جامعة بجاية عمـ النفس باشا )ـ( صحراوؼ إنتصار 11
 جامعة بسكرة عمـ النفس بف عامر وسيمة 12
 2جامعة وىراف عمـو التربية شارؼ جميمة 13
 جامعة الجمفة عمـ النفس بف شريؾ عمر 14
 جامعة بسكرة عمـ النفس مغني )ـ( ساعد صباح 15
 2جامعة وىراف عمـ النفس بف عبد هللا دمحم 16
 جامعة ورقمة  عمـو التربية قوراح دمحم  17
 جامعة الجمفة  عمـو التربية خويمد أسماء 18
 جامعة بسكرة  عمـ النفس بف زاؼ )ـ( مدور مميكة 19
 جامعة ورقمة  عمـ النفس إكردوشف زاىية 11
 2جامعة البميدة عمـ النفس اليازيدؼ فاطمة الزىراء 11
 2جامعة وىراف عمـ النفس بوقصارة منصور 12
 جامعة المدية  عمـو التربية بف لكح  سمير 13
 جامعة الوادؼ  عمـ النفس ممادؼ شوقي 14
 جامعة تممساف عمـ النفس سجمماسي دمحم األميف 15
 جامعة يرداية  عمـ النفس أوالد حيمودة جمعة 16
  1جامعة باتنة عمـ النفس ىاليمي يسمينة 17
 جامعة مستغانـ عمـ النفس قيدـو أحمد 18
 جامعة بسكرة  عمـ النفس حبيب هللا )ـ( سايحي سميمة 19
 جامعة سعيدة  عمـو التربية شريفي عمي 21
 2جامعة سطيف عمـو التربية سامعي توفيق 21
 2جامعة وىراف عمـ النفس فراحي فيص   22
 2بميدةجامعة ال عمـ النفس مقباؿ )ـ( ىديب  يمينة 23
 جامعة ورقمة  عمـ النفس بالطيب )ـ( يربي صبرينة 24
 2جامعة وىراف عمـو التربية بمقوميدؼ عباس 25
 2جامعة البميدة عمـ النفس بوطغاف دمحم الطاىر  26
 جامعة ورقمة  عمـ النفس خميس دمحم سميـ 27
 جامعة ورقمة  عمـ النفس بف ساسي عقي  28
 جامعة عنابة  عمـ النفس خالصي دمحم 29

 

 العمـو السياسية والعالقات الدولية  
 2جامعة البميدة عمـو سياسية دريس نبي  11
 3جامعة الجزائر عمـو سياسية لعروسي راب   12
 جامعة المسيمة  عالقات دولية شاعة دمحم 13
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 المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية عالقات دولية سي بشير دمحم 14
 جامعة بسكرة  عالقات دولية ـ( طوي  نسيمةعزوز) 15
 1جامعة باتنة عمـو سياسية مرزوقي عمر  16
 جامعة بسكرة  عالقات دولية أسعيد مصطفى  17
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة عمـو سياسية بوعباش مراد  18

 

 الفمسفة  
 2جامعة سطيف فمسفة بمعقروز عبد الرزاؽ 11
 جامعة المسيمة  مسفةف زروخي الدراجي 12
 جامعة مستغانـ  فمسفة العربي ميمود  13
 جامعة تممساف  فمسفة عطار أحمد 14
 جامعة خنشمة  فمسفة طاوطاو الشريف 15
 جامعة سيدؼ بمعباس فمسفة رايس  زواوؼ  16
 جامعة مستغانـ فمسفة حمـو لخضر  17
 جامعة سيدؼ بمعباس فمسفة أوزار )ـ( مروف  كمثـو 18
 2جامعة الجزائر فمسفة لبيوض مسعود 19
 2جامعة الجزائر فمسفة مميط فؤاد  11
 جامعة الجمفة  فمسفة طحطاح مبروؾ  11
 1جامعة باتنة فمسفة بوبكر موسى  12

 

  العمـو اإلسالمية 
 جامعة تممساف عمـو إسالمية ماحي قندوز 11
 1جامعة وىراف عمـو إسالمية بف نعيمة عبد الغفار 12
 جامعة مستغانـ عمـو إسالمية فرقاؽ معمر 13
 جامعة خنشمة  عمـو إسالمية بوكماش دمحم 14
 جامعة تممساف  عمـو إسالمية خميفي شيخ  15
 1جامعة وىراف عمـو إسالمية شواليف دمحم سنوسي 16
 جامعة مستغانـ عمـو إسالمية حيدرة دمحم 17
 1رجامعة الجزائ عمـو إسالمية بوشامة رضا  18
 1جامعة وىراف عمـو إسالمية سماعي  خالد  19
 جامعة أدرار  عمـو إسالمية جرادؼ دمحم 11
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية عمـو إسالمية جنيبة )ـ( شريبط وسيمة 11
 جامعة أدرار عمـو إسالمية حدبي بمخير  12
 قادر لمعمـو اإلسالميةجامعة األمير عبد ال عمـو إسالمية بودباف دمحم 13
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية عمـو إسالمية كافي )ـ( حراؽ ىدػ 14
 1جامعة باتنة عمـو إسالمية بف النوؼ )ـ( برىاني منوبة 15
 جامعة أدرار  عمـو إسالمية رقادؼ أحمد 16
 جامعة معسكر  عمـو إسالمية رصاع موسى  17
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 التاريخ 
 1جامعة وىراف تاريخ المومف دمحم بف عبد 11
 جامعة الجمفة  تاريخ ربوح عبد القادر  12
 جامعة الشمف  تاريخ مغزاوؼ مصطفى  13
 2جامعة البميدة تاريخ دىاش الصادؽ  14
 جامعة تممساف  تاريخ بف داود نصر الديف  15
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة تاريخ بف عالؿ رضا  16
 جامعة سيدؼ بمعباس  تاريخ ور الديف عساؿ ن 17
 جامعة تممساف  تاريخ حجازؼ مصطفى 18
 جامعة الجمفة  تاريخ براب  دمحم الشيخ  19
 جامعة المسيمة  تاريخ عمراف عبد الحميد 11
 جامعة المسيمة  تاريخ بف قبي عيسى  11
 جامعة بسكرة  تاريخ ميسـو بمقاسـ  12
 1عة وىرافجام تاريخ سمطانة عابد  13
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة تاريخ بف جابو أحمد 14
 جامعة سيدؼ بمعباس تاريخ قنوف حياة  15
 جامعة تممساف  تاريخ بوجمة عبد المجيد 16
 1جامعة وىراف تاريخ شعباف )ـ( مجدوب كريمة 17

 

 عمـ األثار  
 2جامعة الجزائر عمـ األثار حمزة دمحم الشريف  11
 جامعة معسكر  عمـ األثار مقرانطة بختة 12
 2جامعة الجزائر عمـ األثار رابحي مرواف  13
 2جامعة الجزائر عمـ األثار آكمي نورية  14
 2جامعة الجزائر عمـ األثار بوسعدية إبراىيـ  15

 

 التربية البدنية والرياضية 
 3الجزائر جامعة تربية بدنية ورياضية ماىور باشا )ـ( فراحتية صبيرة  11
 3جامعة الجزائر تربية بدنية ورياضية بورناف شريف مصطفى 12
 جامعة الجمفة  تربية بدنية ورياضية اليادؼ عيسى  13
 جامعة الجمفة  تربية بدنية ورياضية حربي سميـ  14
 جامعة الجمفة  تربية بدنية ورياضية شرفي عامر  15
 ة الجمفة جامع تربية بدنية ورياضية رويب  كماؿ  16
 جامعة المسيمة  تربية بدنية ورياضية خوجة عادؿ  17
 جامعة المسيمة  تربية بدنية ورياضية بف دقف  رشيد  18
 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا  تربية بدنية ورياضية قاسمي بشير  19
 جامعة الشمف  تربية بدنية ورياضية بورزامة راب   11
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 جامعة األيوا   تربية بدنية ورياضية بعيط رضواف بف جدو  11
 جامعة بجاية  تربية بدنية ورياضية زعبار سميـ  12
  3جامعة قسنطينة تربية بدنية ورياضية حمروش أحمد رضا  13
 جامعة المسيمة تربية بدنية ورياضية جوادؼ خالد  14
  3جامعة قسنطينة تربية بدنية ورياضية محيمدات رشيد  15
 جامعة بسكرة  تربية بدنية ورياضية   مراد خمي 16
 جامعة الجمفة  تربية بدنية ورياضية بف عبد السالـ دمحم  17
 جامعة ورقمة  تربية بدنية ورياضية حكومي عمي 18
 3جامعة الجزائر تربية بدنية ورياضية مشتة عبد المطيف 19
 3جامعة الجزائر تربية بدنية ورياضية بف حديد يوسف  21
 جامعة الجمفة  تربية بدنية ورياضية عبد هللا عبد القادر بف  21
 جامعة الجمفة  تربية بدنية ورياضية حنا  عبد القادر  22
 جامعة المسيمة  تربية بدنية ورياضية بف عمر مراد  23
 جامعة مستغانـ  تربية بدنية ورياضية قورارؼ بف عمي  24
 3ة الجزائرجامع تربية بدنية ورياضية حجيج مولود  25
 جامعة مستغانـ  تربية بدنية ورياضية بوجمعة بموفة 26
 جامعة الجمفة  تربية بدنية ورياضية معيزة لمبارؾ 27
 جامعة مستغانـ  تربية بدنية ورياضية بوراس فاطمة الزىراء  28
 جامعة المسيمة  تربية بدنية ورياضية كبوية دمحم 29
 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا  ةتربية بدنية ورياضي لوح ىشاـ  31

 

 عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ  
 3جامعة الجزائر  تصاؿاإلعالـ و عمـو اإل سالـ عطية الحاج  11
 3جامعة الجزائر  تصاؿاإلعالـ و عمـو اإل محمودؼ )ـ( شموش نورة 12
 جامعة يرداية  تصاؿاإلعالـ و عمـو اإل طوالبية دمحم 13
 1جامعة وىراف  تصاؿاإلعالـ و اإل عمـو بف يربية فمة 14
 2جامعة باتنة  تصاؿاإلعالـ و عمـو اإل مخموفي عبد الوىاب  15
 جامعة المسيمة  تصاؿاإلعالـ و عمـو اإل عكة زكرياء  16
 جامعة بسكرة  تصاؿاإلعالـ و عمـو اإل جفافمة داود 17

 

 عمـ المكتبات 
 1 جامعة باتنة عمـ المكتبات سيدىـ خالدة ىناء  11
 2جامعة قسنطينة عمـ المكتبات بومعرافي بيجة  12
 جامعة أدرار  عمـ المكتبات موالؼ أحمد 13
 2جامعة قسنطينة عمـ المكتبات كريـ مراد 14
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 دب والمغاتفرع: اآل
 

  واألدب العربيالمغة 
 جامعة المدية المغة العربية وآدابيا حميدؼ بف يوسف 11
 المركز الجامعي عيف تموشنت لسانيات بمي عبد القادر 12
 جامعة ورقمة  أدب جزائرؼ  بقار أحمد 13
 جامعة ادرار المغة واألدب العربي باللي مبارؾ 14
  2جامعة البميدة  المغة العربية وآدابيا فضالة إبراىيـ  15
 جامعة سكيكدة أدب حديث  بوالسميو نبي  16
 جامعة سعيدة لسانيات تطبيقية ديف العربي 17
 جامعة الجمفة أدب شعبي المسعود عبد الوىاب 18
 جامعة مستغانـ لغة عربية حاج عمي عبد القادر 19
 جامعة الجمفة المغة العربية وآدابيا بوعمارة بوعيشة 11
 جامعة عنابة أدب مقارف  حنوف )ـ( عميوؼ سامية 11
 2جامعة الجزائر األدب العربي قديما وحديثا بوشريخة حورية 12
 جامعة المدية لغة عربية ميفاتي دمحم خ 13
 المدرسة العميا لألساتذة مستغانـ نقد أدبي حديث ومعاصر مزارؼ عبد القادر  14
 جامعة المسيمة دراسات لغوية و نظرية شناف قويدر 15
 جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية  بالية أحمد كامش 16
 جامعة البويرة أدب عربي قاسي صبيرة )ز( مموؾ 17
 جامعة المسيمة األدب العربي قديما وحديثا بف لقريشي عمار 18
 جامعة عنابة لغة عربية بوراوؼ )ـ( عطاب مميكة 19
 2جامعة سطيف دراسات لغوية قادرؼ كماؿ  21
 جامعة تيارت لسانيات تطبيقية حدوارة دمحم 21
 جامعة سعيدة لغة عربية  حمداد بف عبد هللا  22
 جامعة مستغانـ لسانيات  صديق ليمى 23
 جامعة تيارت أدب جزائرؼ  شريف حسني عبد القادر 24
 جامعة عنابة لسانيات تطبيقية بونعيجة راشدؼ سميمة  25
  2جامعة سطيف أدب جزائرؼ  مالس مختار 26
 جامعة المسيمة أدب حديث سيميني نور الديف 27
 سجامعة سيدؼ بمعبا لسانيات يروسي قادة 28
 جامعة مستغانـ فنوف درامية حيفرؼ نواؿ 29
 جامعة سيدؼ بمعباس أدب عربي مبارؾ عبد القادر 31
 جامعة المسيمة نقد أدبي قديـ بوسعيد دمحم  31
 جامعة تيارت المغة و االدب العربي حدوارة عمر 32
 جامعة عنابة لسانيات  زىية مرابط 33
 جامعة خنشمة لغة عربية بحرؼ نوراة 34
 جامعة تممساف فنوف شعبية مداف دمحم  35
 جامعة تممساف لغة عربية بمخيثر ناصر 36
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  المغات 
  األمازيغيةغة الم 
 جامعة تيزؼ وزو المغة والثقافة اآلمازيغية حديبي محند آكمي 11
    

  رجمةالت 
 2جامعة الجزائر ترجمة مجاجي عمجية 11
    

  ةالمغة الفرنسي 
  1جامعة وىراف لغة فرنسية ة وحميش يني 11
 المدرسة العميا لألساتذة بوزريعة لغة فرنسية مجاىد ليمى 12
 2جامعة وىراف لغة فرنسية بخديجة نبيمة )ز( بف حبيب 13
 جامعة تيارت لغة فرنسية قيدـو دمحم  14
    

   المغة األلمانية   
 2رجامعة الجزائ ألمانية لغة بف عتو )ـ( شرواطي رشيدة 11
    

  المغة اإلسبانية   

 2جامعة الجزائر الثقافة اإلسبانية صال  دمحم منير 11
 

 

 العمـو القانونية واإلداريةفرع: 
 

 القانوف العاـ  
 2جامعة البميدة قانوف عاـ مجاىدؼ إبراىيـ 11
 جامعة مستغانـ قانوف عاـ عباسة طاىر 12
 امعة بشارج قانوف عاـ عبد الكريـ )ـ( ساوس خيرة 13
 جامعة بسكرة قانوف عاـ حاحة )ـ( يعيش تماـ أماؿ 14
 جامعة بسكرة قانوف عاـ نسيغة فيص  15
 1جامعة الجزائر قانوف عاـ بف عيشة عبد الحميد 16
 جامعة المسيمة قانوف عاـ حاج عزاـ سميماف 17
 جامعة الجمفة قانوف عاـ جعالب كماؿ 18
 ة بسكرةجامع قانوف عاـ زواوؼ عباس 19
 2جامعة البميدة  قانوف عاـ برحماني محفوظ 11
 جامعة بسكرة قانوف عاـ بف عبد هللا عادؿ 11
 2جامعة البميدة  قانوف عاـ مسراتي سميمة 12
 جامعة مستغانـ قانوف عاـ عباسة )ـ( درباؿ صورية 13
 1جامعة الجزائر قانوف عاـ ينات عبد المجيد 14
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 القانوف الخاص 
 جامعة معسكر قانوف خاص رؼ دمحم حجا 11
 بشار جامعة قانوف خاص بف سعيد )ـ( سعداني نورة 12
 جامعة أدرار قانوف خاص بحماوؼ الشريف 13
 1جامعة باتنة  قانوف خاص بف نوؼ )ـ( عاقمي فضيمة 14
 جامعة تيزؼ وزو قانوف خاص ويورطةي  نكموش 15
 جامعة سعيدة قانوف خاص بف أحمد الحاج 16
 المركز الجامعي البيض قانوف خاص بواب بف عامر 17
 جامعة تبسة قانوف خاص سعدؼ حيدرة 18
 المركز الجامعي بريكة قانوف خاص بف سعيد عمر 19
 جامعة سعيدة قانوف خاص مغربي قويدر 11
 جامعة سعيدة قانوف خاص بوكمي حسف شكيب 11

 

 2019جانفي 20 مف داءػػػػػػفيذ ىدا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتمدير الموارد البشرية بتنالسيد يكمف  :2المادة 
 والذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

  2019 فيفري  03 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 حجار األستاذ طاىر                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد قائمة لجاف االمتحانات لمحصوؿ عمى شيادة، 2019 فيفري  03 مؤرخ في 77رقـ  قػػرار
 الدراسات الطبية الخاصة في الطب والصيدلة وطب األسناف وتشكيمتيا 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 .صةا، المتضمف إنشاء شيادة الدراسات الطبية الخ1971ديسمبر  03المؤرخ في  275-71المرسـو رقـ بمقتضى  -
 2017نة يشت س 17الموافق ، 1438عػػاـ  ذو القعدة 25المؤرخ فػي  243-17وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والذؼ يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 ، المتضمف قانوف المقيـ في العمـو2011جويمية سنة  03مؤرخ في ال 236-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الطبية
 ،2013سػنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13رقـ بمقتضػػى المرسوـ التنفيذؼ و  -

 .البحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
فػػػػي  ، المتضػػػمف تنظػػػيـ الدراسػػػات والتقيػػػيـ والتػػػدرج1989سػػػنة  فيفػػػرؼ  25المػػػؤرخ فػػػي  40رقػػػـ  وجػػػب القػػػراروبم -

 .الدراسات الطبية المتخصصة
 11المػػؤرخ فػػي  1747يعػػدؿ و يػػتمـ القػػرار رقػػـ  ، 2017سػػنة جويميػػة  3المػػؤرخ فػػي  767القػػرار رقػػـ وبموجػػب  -

لعمػػـو الطبيػػة  الػػذؼ يحػػدد قواعػػد تنظػػيـ وسػػير المجػػاف البيدايوجيػػة الجيويػػة لمتخصصػػات فػػي ا 2016ديسػػمبر سػػنة 
 .ايوجية الوطنية لمتخصصات في العمـو الطبيةدوالمجاف البي

، الػػذؼ يتضػػمف تنظػػيـ طػػور التكػػويف لنيػػ  شػػيادة 2015نػػوفمبر سػػنة  4المػػؤرخ فػػي  1137وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -
 الدراسات الطبية الخاصة ويحدد كميفيات تقييميا والتدرج فييا.
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 رر ػػػػػيػق
 

صة وتشكيمتيا طبقا لممحق امة لجاف االمتحانات لمحصوؿ عمى شيادة الدراسات الطبية الختحدد قائ المادة األولى:
 ىذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019فيفري  03 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ى شيادة يحدد قائمة لجاف االمتحانات لمحصوؿ عمالذي  2019فيفري  03مؤرخ في ال 77قرار رقـ ممحق ال

 2019-2018السنة الدراسية   الطبية الخاصة في الطب والصيدلة وطب األسناف وتشكيمتيا الدراسات
I/SPECIALITES MEDICALE 

   

LIEUX 

D´EXERCICES 
MEMBRES DES JURYS SPECIALITES 

Oran Badra Président : Pr. CHOUICHA  

1/ANESTHESIE 

REANIMATION 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Alger 

Alger 

Alger 

Alger 

Batna 

Nazim Nedjmeddine 

Lyes 

Mohamed Mohcene 

Dalila 

Nadia 

Nadia 

Pr.SOUILAMAS 

Pr.CHERFI 

Pr.SAHRAOUI 

Pr.BENMOUSSA 

Pr.FELLAH 

Pr.GRAINAT 

  Membres suppléants : 

Oran 

Oran 

Soumia 

Djamila 

Pr.BENBERNOU 

Pr .EL KEBIR 
    

Oran Khadidja Salima Président : Pr. MEDDEBER  

2/ANESTHESIE 

REANIMATION 

PEDIATRIQUE 

  Membres Titulaires : 

Oran 

Oran 

Oran 

Oran 

Mohamed Amin 

Nabil 

Nabil 

Dalila 

Pr. NEGADI 

Pr. AOUFFEN 

Pr. TABET AOUL 

Pr. BOUMENDIL 

  Membres suppléants : 

Oran 

Oran 

Djahida Djamila 

Kheira 

Pr. BATOUCHE 

Pr .TABELIOUNA 
    

Annaba Mouloud Président : Pr.  AIT ATHMANE  

3/CARDIOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Alger 

Alger 

Tlemcen 

Yacine 

Naima 

Salim 

Abderahim 

Pr. BOUHOUITA GHERMECH 

Pr. BENDIB-HAMMOUDI 

Pr. BENKHEDA 

Pr.MEZIANE TANI 

  Membres suppléants : 

Batna 

Setif 

Hanane 

Kheira Djazia 

Pr. ZOUZOU 

Pr .BOUSSOUF 
    

Alger Aomar Président : Pr.  AMMAR KHODJA  

4/DERMATOLOGIE 

ET 

VENEREOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Alger 

Oran 

Constantine 

Dalila 

Farida 

Amina 

Ahmed Samouel 

Pr.  BOUHARATI 

Pr.  OTSMANE 

Pr.  SERRADJ 

Pr.  CHEHAD 

  Membres suppléants : 

Alger 

Alger 

Hakima 

Houria 

Pr. HAMMADI 

Pr. SAHEL 
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LIEUX 

D´EXERCICES 
MEMBRES DES JURYS SPECIALITES 

Alger Mourad Président : Pr.  SEMROUNI 

5/DIABETOLOGIE 

ENDOCRINOLOGIE 

ET MALADIES 

METABOLOQUES 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Alger 

Constantine  

Oran 

Dalila 

Samia Khadidja 

Nassim 

Mohamed Amine 

Pr.  FOUDIL 

Pr.  OULD KABLIA 

Pr.  NOURI 

Pr.  AMMANI 

   Membres suppléants : 

Alger 

Alger 

Samia 

Meryem 

Pr.  ACHIR 

Pr.  BENSALAH-HAMMOUTENE 
    

Alger Noureddine Président : Pr.  DEKKAR 

6/EPIDEMIOLOGIE ET 

MEDECINE 

PREVENTIVE 

  Membres Titulaires : 

S.B.A 

Alger 

T.O 

Constantine 

Mourad 

Ghalia 

Fadhila 

Nadir 

Pr. TALEB 

Pr.  FARES 

Pr. TOUDEFT-YESLI 

Pr. BOUSSOUF 

   Membres suppléants : 

Alger 

Alger 

Abdelkader 

Youcef 

Pr. NEBAB 

Pr TARFANI 
    

Alger Bouzid Président : Pr.  ADDAD  

7/ GYNECOLOGIE-

OBSTETRIQUE 

  Membres Titulaires : 

Blida 

Oran 

Oran 

Annaba 

Oran 

Alger 

Mohamed Said 

Fatma 

El Hadj 

Yacine 

El Hadi 

Nadia 

Pr.  OUKID 

Pr.  HIBA 

Pr.  BOUROUBY 

Pr.  DJABRI 

Pr.  MOULAY 

Pr.  GUESSOUM-CHERFI 

   Membres suppléants : 

Alger 

Alger 

Abderrahmane 

Said 

Pr.  AMIEUR 

Pr.   BENMOKHTAR 
    

Alger Meriem Président : Pr.  BELHANI 

8/ HEMATOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Blida 

Oran 

Constantine 

Alger 

Mohand Tayeb 

Mohamed Amine 

Nourredine 

Fatma Zohra 

Pr.  ABAD 

Pr.  BEKADJA 

Pr.  SIDI  MANSOUR 

Pr.  KACI 

  Membres suppléants : 

Blida 

Blida 

Souad 

Salima 

Pr. TAOUSSI 

Pr. OUKID  
    

Alger Nabil Président : Pr.  DEBZI 

9/ HEPATO- 

GASTROENTEROLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Alger 

Constantine 

Oran 

Abdelmalek 

Linda 

Talal 

Chafika 

Pr.  BALAMANE 

Pr.  KECILI 

Pr.  HAMADA 

Pr.  MANOUNI 

  Membres suppléants : 

Alger 

Alger 

Houria 

Kafia 

Pr. SAOULA 

Pr. BELHOCINE 
    

Constantine Djamel Président : Pr.  ABDENNOUR 

10/ INFECTIOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Bedjaia 

Batna 

Tlemcen 

Smail 

Boubekeur 

Soraya 

Anouar 

Pr.  MESBAH 

Pr.  NOUASRIA 

Pr.  TEBBAL 

Pr.  BENABDELLAH 

   Membres suppléants : 

Setif 

Constantine 

Ouahiba 

Nadia 

Pr.  GUENIFI 

Pr.  BOULAKEHAL 
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LIEUX 
D´EXERCICES 

MEMBRES DES JURYS SPECIALITES 

Oran Mohamed Président : Pr. BELHADJ 

11/ MEDECINE 
INTERNE 

  Membres Titulaires : 

Setif 
Annaba 
Mostaganem 
Bedjaia 
Alger 
Rouiba 

Soumaya 
Nadia 
Djenat 
Fayçal 
Malika 
Nacéra 

Pr. KHETTABI 
Pr. BOUKHERIS 
Pr.HAKEM 
Pr.BOUALI 
Pr. BOUCELMA 
Pr. BENFENATKI 

   Membres suppléants : 
Oran 
Oran 

Mohamed Amine 
Mohamed 

Pr. CHAMI 
Pr. ARRAR 

    

Annaba Abdelhamid Président : Pr.  MIRA 

12/ MEDECINE 
LEGALE, ET DROIT 

MEDICAL ET ETHIQUE 

  Membres Titulaires : 

S.B.A 
S.B.A 
Alger 
Blida 

Abdellatif 
Lahcen 
Rachid 
Keltoum 

Pr.  BOUBLENZA 
Pr.  BELHADJ 
Pr.  BELHADJ 
Pr.  MESSAHLI 

   Membres suppléants : 
Annaba 
Batna 

Fateh 
El Mounsif 

Pr.  KAIOUS 
Pr.  BENABBAS 

    

Alger Salah Eddine Président : Pr.  BOUYOUCEF 

13/ MEDECINE 
NUCLEAIRE ET 

IMAGERIE 
MOLECULAIRE 

  Membres Titulaires : 

Alger 
Tlemcen 
Alger 
Alger 

El Mahdi 
Necib Ouahid Eddine 
Myriam Kenza 
Assia 

Pr. HAFFAF 
Pr. BERBER 
Pr. MEDJAHER-BENYELLES 
Pr. AMIMOUR 

   

 

Oran Mustapha Kamel Président : Pr. REMAOUN 

14/ MEDECINE 
PHYSIQUE ET 

READAPTATION 

  Membres Titulaires : 

Oran 
Alger 
Alger 
Annaba 

Khaled 
Ahmed 
Hocine 
Noureddine 

Pr. LAYADI 
Pr. AHRAS 
Pr. CHERID 
Pr. TOUMI 

  Membres suppléants : 
Oran 
Oran 

Mohamed Djamel Eddine 
Halima 

Pr. MAMMARI  
Pr. ZEROUGA 

   

 

Alger Mourad Président : Pr.  

15/ MEDECINE  
DU SPORT 

  Membres Titulaires : 

Alger 
Tlemcen 

Nadjia 
Mohamed 

Pr. KHELLAF 
Pr. BENMANSOUR 

  Membres suppléants : 
Alger 
Bedjaia 

Cherif 
Aldjia 

Pr. YAHIA 
Pr. KACHENOUR 

   

 

Annaba Djamel Président : Pr. TOURAB 

16/MEDECINE  
DU TRAVAIL 

  Membres Titulaires : 

Alger 
Oran 
Alger 
Oran 

Mustapha 
Farid 
Dalila 
Baghdad 

Pr.  HADDAR 
Pr. OULD-KADI 
Pr.NAFAI 
Pr. REZK-KALLAH 

  Membres suppléants : 

Sétif 
Constantine 

Ahmed Lakhdar 
Mustapha 

Pr. BEHLOULI 
Pr. NASRI 

   

 

Alger Mohamed Président : Pr.  BENABADJI  

17/ NEPHROLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Annaba 
Alger 
Alger 
Tlemcen 

Ahsène 
Messaoud 
Azzedine 
Rawda 

Pr.  ATIK 
Pr.  SAIDANI 
Pr.  REMACHE 
Pr.  SARL-HAMIDOU 

  Membres suppléants : 

Blida  
Alger 

Mourad  
Baya 

Pr.  KASTAL 
 Pr.  BAHAMIDA 
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LIEUX 

D´EXERCICES 
MEMBRES DES JURYS SPECIALITES 

Alger Meriem Président : Pr. TAZIR 

18/ NEUROLOGIR 

  Membres Titulaires : 

Constantine 

Alger 

Alger 

Tlemcen 

Abdelmadjid 

Elias 

Samira 

Souad 

Pr.  HAMRI 

Pr.  ATTAL 

Pr.  MAKRI-MOKRANE 

Pr.  BENABADJI 

  Membres suppléants : 

Alger 

Alger 

Wahida 

Nora 

Pr.  AMER EL KHEDOUD 

Pr.  KASSOURI 
   

 

Constantine Taha Président : Pr.  FILALI 

19/ ONCOLOGIE 

MEDICALE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Alger 

Oran 

Oran 

Malika 

Mohamed 

Mohamed 

Abdelkader 

Pr.  GAMAZ 

Pr.  OUKKAL 

Pr.  YAMOUNI 

Pr.  BOUSAHBA 

  21Membres suppléants : 

Batna 

Annaba 

Wassila 

Hanane 

Pr.  BENBRAHIM 

Pr.  DJEDDI 
   

 

Alger Amar Président : Pr.  AILEM 

20/ PPHTALMOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Blida 

Alger 

Oran 

Batna 

Zahida 

Malika 

Nadjet Abassia 

Mohamed Fateh 

Pr.  MERAD BOUDIA  

Pr.  TERAHI 

Pr.  ZOUAOUI 

Pr.  ROUGUI 

  Membres suppléants : 

Alger 

Alger 

Hakim 

Soraya 

Pr.  BOUDEDJA 

Pr.  MOUAKI-BENANI 
   

 

Tlemcen Fouad Président : Pr. HADJ ALLAL 

21/OPTO-RHINO-

LARYNGOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Blida 

Constantine 

T.O 

Annaba 

Yahia 

Fayçal 

Ali 

Abdouldjalil 

Pr.  ROUS 

Pr.  BELBEKRI 

Pr.  SAHEB 

Pr.  DAOUDI 

  Membres suppléants : 

Oran 

Oran 

148Setti 

IBrahim 

Pr.  BERRADA 

Pr.  FERGOUG 
    

Alger Rachid   Président : Pr.  BOUKARI  

22/ PEDIATRIE 

  Membres Titulaires : 

Oran 

Constantine 

Alger 

Alger 

Alger 

Alger 

Malika 

Souad 

Nacéra 

Meriem 

Zoulikha 

Ouerdia 

Pr. BENBOUABDELLAH   

Pr. TALEB BACHTARZI 

Pr. CHERIF BOUHADJ 

Pr.  CHAOU SABER PACHA 

Pr. ZEROUAL 

Pr. IBSAINE 

  Membres suppléants : 

Alger 

Alger 

Kamel 

Lynda 

Pr.  BOUDHAR 

Pr.  AISSAT 
    

Oran Idriss Président : Pr. TERRANTI  

23/ PEDOPSYCHIATRIE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Blida 

Alger 

Alger 

Madjid 

Nassima 

Asma 

Mohand Tayeb 

Pr.  TABTI 

Pr.  METAHRI 

Pr.  OUSSEDIK 

Pr.  BENATHMANE 
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LIEUX 

D´EXERCICES 
MEMBRES DES JURYS SPECIALITES 

Oran Yahia Président : Pr.  BERRABAH 

24/ PNEUMO-

PHTISIOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Tlemcen 

Batna 

Constantine 

Alger 

Alger 

Samia 

Benattou 

Abdelmadjid 

Mohamed Salah 

Mohamed Tayeb 

Leila 

Pr. TARIGHT MAHI   

Pr. ZIANE 

Pr. DJEBBAR 

Pr.  MESSADI 

Pr. MAKHLOUFI 

Pr. BAOUGH-HAMRIT 

  Membres suppléants : 

Oran 

Oran 
 

Djahida 

Aissa 

Pr. TERFANI 

Pr. OUARDI 

   
 

Alger Abderahmane Président : Pr.  BELAID  

25/ PSYCHIATRIE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Alger 

Tlemcen 

Constantine 

Mohamed 

Khadîdja 

Hassen 

Malik 

Pr. NEDJARI 

Pr. AIOUEZ 

Pr. BOUCIF 

Pr.  BENABBAS 

  Membres suppléants : 

Alger 

Blida 
 

Nassim Ahmed Djaouad 

Said 

Pr. ARFI 

Pr. KORICHI 

   
 

Oran Ahmed Fethi Président : Pr. DALI YOUCEF  

26/ RADIOTHERAPIE-

ONCOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Setif 

Constantine 

Oran 

Seam 

Khadidja 

Aicha 

Abdelbaki 

Pr.  OUKRIF 

Pr.  BOUDAOUD 

Pr.  DJEMAA BENDJAZIA 

Pr.  BOUKERCHE 

  Membres suppléants : 

Oran 

Oran 
 

Kheira 

Rachida 

Pr. LAHMAR 

Pr. MADOURI 

   
 

Alger Mahmoud Président : Pr.BENALI ABDELLAH 

27/ REANIMATION 

MEDICALE 

  Membres Titulaires : 

Constantine 

Constantine 

Alger 

Oran 

Mouloud  

Omar 

Hadjira 

Belarbi 

Pr. ABDOU   

Pr. BOUDEHANE 

Pr. MAOUCHE 

Pr.  KHEMLICHE 

  Membres suppléants : 

Alger 
 

Dahbia Pr. ALLOUDA 

   
 

Oran Ahmed Président : Pr.  BENZAOUI 

28/ RHUMATOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Alger 

Alger 

Annaba 

Nadjia 

Fella 

Salima 

Houria 

Pr.  MAZOUNI  BRAHIMI  

Pr.  HANNI 

Pr.  TAFIANI  LEFKIR 

Pr.  AYED 

  Membres suppléants : 

Douéra 

Douéra 
 

Chafika 

Samira 

Pr.  HAOUICHET 

Pr.  OUSSEDIK  LAHTIHET 
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II/ SPECIALITES FONDAMENTALES 
LIEUX 

D´EXERCICES 
MEMBRES DES JURYS SPECIALITES 

Oran Mustapha Président : Pr.  BABA AHMED   

1/ANATOMIE 

GENERALE 

  Membres Titulaires: 

Oran 
Setif 
Bedjaia 
Constantine 

Boudjemaa 
Salah 
Abdelmalek 
Abdelhamid 

 Pr.  GHEBRIOUT 
 Pr.  MAHDADI 
 Pr.  DANOUNE 
 Pr.  BOULACEL 

    

Tlemcen Malika Président : Pr.  DIB   

2/ ANATOMIE ET 

CYTOLOGIE 

PATHOLOGIQUE 

  Membres Titulaires: 

Alger 
Alger 
Alger 
Constantine 

Zine Charef 
Ayed 
Nacima 
Nasreddine 

Pr. AMIR 
Pr. BELARBI 
Pr. DJENANE 
 Pr. LEMAICI 

  Membres suppléants: 

Oran 
Alger 

Miloud 
Fella 

Pr. MEDJAMIA 
Pr .TERKMANI 

    

Alger Sadek Président : Pr.  BENHARKAT  

3/ BIOCHIMIE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Alger 

Annaba  

Annaba 

Belaid 
Ammar 
Lyece 
Samia 

Pr. IMESSAOUDENE 

Pr. CHIKOUCHE 
Pr. YARGUI 
Pr.  BENYAHIA 

   Membres suppléants : 

Alger Yasmina Pr. GUEDADA 
    

Tlemcen Mohamed Président : Pr. BENYOUCEF 

4/ BIOPHYSIQUE 

  Membres Titulaires : 

S.B.A 

S.B.A 

Abderezak 
Rafik 

Pr. BABA AHMED 
Pr. SENOUCI BERIKSI 

  Membres suppléants : 

Tlemcen 

Alger 

Sidi Mohamed 
Mohamed Amine 

Pr. MEGHILLI 
 Pr .HIMER 

    

Oran Fatma Zohra Président : Pr. SEGHIER   

5/ HEMOBIOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Annaba 

Alger 

Alger 

Annaba 

Hanifa 
Ghania 
Farida 
Hacène 

Pr. OUELAA 
Pr. HARITI 
Pr. HARIECHE 
Pr. BROUK 

  Membres suppléants : 

Tlemcen 

Tlemcen 

Katia Mansourie 
Nadia 

Pr. TAOULI  ALLAL  
Pr .BENMANSOUR  MERAD  OUDIA 

    

Constantine Abdelhamid Président : Pr. SEKHRI 

6/ HISTOLOGIE 

EMBRYOLOGIE 

 ET CENETIQUE 

CLINIQUE 

  Membres Titulaires : 

Oran 

Alger 

Kheira 
Mohamed 

Pr. MEBAREK 
Pr. ABDELLALI 

  Membres suppléants : 

Constantine 

Sétif 

Saida 
Cherifa 

Pr. AOUATI  
Pr. AOUATI  BITAT 

    

Alger Boudjemaa Président : Pr.  MANSOURI  

7/IMAGERIE 

MEDICALE 

ET RADIOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Alger 
Alger 
S.B.A 
Alger 

Mourad 
Nacereddine 
Abdelkader 
El Mountassir 

Pr.  BENALLEGUE 
Pr.  BOUBENDIR 
Pr.  SABRI 
Pr.  OURAD 

Annaba 
Alger 

Mounia 
Rafik 

Pr.  NAAMOUNI 
Pr.  BOUGHRAROU 

  Membres suppléants : 

Alger 
Alger 

Salima 
Chaffa 

Pr.  GHABNI 
Pr.  AIMEUR 
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LIEUX 

D´EXERCICES 
MEMBRES DES JURYS SPECIALITES 

Alger Malika Président : Pr.  BENHALIMA 

8 / IMMUNOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Alger 
Alger 
Alger 
Alger 

Nabila 
Habiba 
Samia 
Nadia 

Pr.  ATTAL 
Pr. AIT BELKACEM AMROUN 
Pr. MAMMOUZI CHAIB 
Pr. KECHOUT 

  Membres suppléants : 

Blida 
Alger 

Youcef 
sofiane 

Pr. BOUCHEDOUB 
Pr. SALAH 

   

 

Alger Kheira Président : Pr. RAHAL 

9/MICROBIOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Alger 
Blida 
Constantine 
Constantine 

Djamel 
Rachid 
Brahim 
Zahia 

Pr. YALA 
Pr. BELLOUNI 
Pr. AIT KAKI 
Pr. SEMRA 

  Membres suppléants : 

Alger 
Alger 

Mounia Nabila 
Faiza 

Pr. OUAR 
Pr. DJENNANE 

   

 

Alger Fayçal Président : Pr. TOUMI 

10/NEUROPHYSIOLOGIE 

CLINIQUE ET 

FONCTIONNELLE DU 

SYSTEME NERVEUX 

  Membres Titulaires : 

Alger 
Oran 
Constantine 
Alger 

Mourad 
Sid Ahmed 
Ahsène 
Sofiane 

Pr. ZAMOUM 
Pr. DRICHE 
Pr. CHIKHI 
Pr. SALEM 

   

 

Alger Boussad Président : Pr. HAMRIOUI 

11/ PARASITILOGIE 

MYCOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Annaba 
Sétif 
Oran 
Constantine 

Rokaya 
Abderrazak 
Zakaria 
Allaoua Hichem 

Pr. MANSOURI  
Pr. TOUABTI 
Pr. BENMANSOUR 
Pr. FENDRI 

  Membres suppléants : 

Alger Sihem Pr. BENAISSA 
   

 

Alger Nadjat Président : Pr. LOUMI 

12/ PHARMACOLOGIE 

CLINIQUE 

  Membres Titulaires : 

Alger 
Alger 
Alger 

Leila 
Soraya 
Naima 

Pr. BAOUGH 
Pr. AYOUB 
Pr. MAMMOUDI 

  Membres suppléants : 

Alger 
Blida 

Kenza 
Kahina 

Pr. AIT HAMMOU 
Pr. AMRION 

   

 

Constantine Mohamed Président : Pr. BOUGRIDA  

13/  PHYSIOLOGIE CLINIQUE 

ET EXPLORATION 

FONCTIONNELLE CARDIO-

RESPIRATOIRE ET DE 

L’EXERCICE 

  Membres Titulaires : 

Annaba 
Constantine 
Sétif 
Batna 

Yasmine 
Adel 
Djamila 
Nawel 

Pr. BOU0CHERIT 
Pr. AISSAOUI 
Pr. ADJIRI 
Pr. CHIBOUT 

  Membres suppléants : 

Constantine 
Constantine 

Mohamed Kheireddine 
Ouahiba 

Pr. BOURAHLI 
Pr. BOUROUBI 

   

 

Alger Kheireddine Président : Pr.  KHELFAT  

14/PHYSIOLOGIE CLINIQUE 

ET EXPLORATION 

FONCTIONNELLE 

METABOLIQUE ET 

NUTRITION 

  Membres Titulaires : 

Blida 
S.B.A 
Batna 
Alger 

Ahmed 
Abdelkader 
Mohamed Rhéda 
Souhila 

Pr. GHOUINI 
Pr. BOUDJEMA 
Pr. GUEDJATI 
Pr. KADIM 

  Membres suppléants : 

Alger 
Constantine 

Karima 
Fouzia 

Pr. GRAINE 
Pr. ABDELOUAHAB 
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III/ SPECIALITES CHIRURGICALES 
LIEUX 

D´EXERCICES 
MEMBRES DES JURYS SPECIALITES 

Tizi-Ouzou Kheireddine Président : Pr. ROUDOCI  

1/CHIRURGIE 

CARDIAQUE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Alger 

Oran 

Alger 

El Hadj 

Boulanouar 

Mohamed 

Mohamed Amine 

Pr.  BOUDIAF  

Pr. DJAFER 

Pr. ATBI 

Pr. NOUAR  

  Membres suppléants : 

Alger 

Alger 

Djamel 

Hakim 

Pr. KEBOUR 

Pr. HIMEUR 
   

 

Constantine Yacine Président : Pr. BENKHELLAF  

2/CHIRURGIE 

GENERALE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Alger 

Alger 

Oran 

Batna 

Alger 

Rezki 

Mustapha 

Mohcen Wahid 

Ramzi 

Mourad 

Abdelghani 

Pr. TOUATI 

Pr. TAIEB 

Pr. BOUBNIDER 

Pr. GRAICHI 

Pr. ABID 

Pr.  AZZOUZ 

  Membres suppléants : 

Annaba 

Constantine 

Farouk 

Nawel 

Pr. HARBI 

Pr. LEMDAOUI 
   

 

Constantine Abdelkrim Président : Pr. SAIDI 

3/CHIRURGIE MAXILLO-

FACIALE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Douéra 

Abdelkader 

Rabah 

Pr. FERDJAOUI 

Pr. BENSADALLAH 

  Membres suppléants : 

Alger 

Alger 

El Hachemi 

Hacene 

Pr. KHEMILI 

Pr. HAMMOUD 
   

 

Alger Mohamed Président : Pr. DJENNAS 

4/CHIRURGIE 

NEUROLOGIQUE 

  Membres Titulaires : 

Constantine 

Tlemcen 

Alger 

Alger 

Lakhdar 

Yacine 

Becherki 

Abdelhalim 

Pr. ARROUF 

Pr. KHALDI 

Pr. YAKOUBI 

Pr. MORSLI 

  Membres suppléants : 

Sidi Ghilès 

Alger 

Kamel 

Houria 

Pr. BOUAITA 

Pr. BEKRALAS 
   

 

Alger Rachid Président : Pr. BENBAKOUCHE 

5/ CHIRURGIE 

ORTHOPEDIQUE ET 

TRAUMATOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Douéra 

Blida 

Douéra 

Tlemcen 

Batna 

Sétif 

Abdelatif 

Mourad 

Tahar 

Nouredine 

Hachemi 

Houria 

Pr. SAIGHI  BOUAOUINA 

Pr. HAMIDANI 

Pr. HAMDAOUI 

Pr. BOUDJELLAL 

Pr. MAKHLOUF 

Pr. ZIDANI 

  Membres suppléants : 

Alger 

Alger 

Ahmed Mohamed 

Mohamed 

Pr. LAZAR 

Pr. YAHIA CHERIF 
   

 

Oran Abdelhafid Président : Pr. BOUKLI HASEN 

6/  CHIRURGIE 

PEDIATRIQUE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Sétif 

Tlemcen 

Alger 

Azzedine 

Zineddine 

Abderahim 

Zineddine 

Pr. SALEM 

Pr. SOUALILI 

Pr. BABA AHMED 

Pr. CHETOUANE 

  Membres suppléants : 

Tlemcen 

S.B.A 

Mohamed Samir 

Ibtissem 

Pr. LAZOUNI 

Pr. BOUANANI 
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Douéra Hafida Président : Pr. KISMOUNE 

7/ CHIRURGIE 
PLASTIQUE 

RECONSTRUCTRICE 
ESTHETIQUE ET DE 

BRULOGIE 

  Membres Titulaires : 

Douéra 
Annaba 
Alger 
Oran 

Djaffar 
Fadila 
Mohamed Ouramdane 
Fouzia 

Pr. BACHA 
Pr. BOUATTOU 
Pr. ABCHICHE 
Pr. BENRAHAL 

  Membres suppléants : 
Constantine Zahia Pr.  HAZMOUNE 
   

 

Oran Chouaib Président : Pr. TALEB 

8/ CHIRURGIE 
THORACIQUE 

  Membres Titulaires : 

Alger 
Alger 
T . O 

Karima 
Abdenour 
Ahmed 

Pr. ACHOUR 
Pr. HADDAM 
Pr. NEKHLA 

   

 

Alger Abdellah Président : Pr. MOUAKI BENANI  

9/ CHIRURGIE 
UROLOGIQUE 

Alger Mustapha Membres Titulaires : 

Alger 
Annaba 
S.B.A 
 

Abdehakim 
Kheireddine 
Mahmoud 
 

Pr. LOUNICI  
Pr. GAACHI 
Pr. CHETTIBI 
Pr. BENATTA 

  Membres suppléants : 

Alger  
Alger 

Nacer 
Kamel 

Pr. BELKACEM 
Pr. BENAKILA 

   

 

Alger Amar Président : Pr. BERTAL 

10/ CHIRURGIE 
VASCULAIRE 

  Membres Titulaires : 

Oran 
Alger 
Oran 
Alger 

Mohamed 
Lyes 
Leila Ahlam 
Hamid 

Pr. BOUZIDI 
Pr. CHELBI 
Pr. BOUZIANE 
Pr. KANOUN 

 

 

IV/SPECIALITES PHARMACEUTIQUES 
LIEUX 

D´EXERCICES 
MEMBRES DES JURYS SPECIALITES 

Alger Dalila Président : Pr. SMATI 

1/BOTANIQUE 
MEDICALE ET 
CRYPTOGAMIE 

  Membres Titulaires : 

Annaba 
Annaba 
S.B.A 
S.B.A 

Hacène 
Rym 
Mustapha 
Nafissa 

Pr. LAREDJ 
Pr. MECHRI 
Pr. CHELGHOUM 
Pr. BELKESSAM 

   

 

Alger Fatma Zohra Président : Pr. HADJADJ-AOUL 

2/ CHIMIE 
THERAPEUTIQUE 

  Membres Titulaires : 

Oran 
Annaba 
Alger 
T . O 

Yahia 
Abdelhak 
Farida 
Nadia 

Pr. DELLAOUI 
Pr. NEGHRA 
Pr. EL MOUAHEB 
Pr. HADHOUM 

   

 

Annaba Nacéra Président : Pr. CHAFFAI 

3/PHARMACIE 
GALENIQUE 

  Membres Titulaires : 

Alger 
Oran 

Fatma Zohra 
Nassima 

Pr. GHANASSI 
Pr. MOUSSAOUI  

  Membres suppléants : 
Blida Salima Pr. DJERMOUNE 

Alger Abdelhakim Pr. BOUDEDOUNA 
   

 

Oran Houari Président : Pr. TOUMI 

4/ PHARMACOLOGIE 
PHARMACEUTIQUE 

  Membres Titulaires : 

Alger 
Alger 
Oran 
Tlemcen 

Kamel 
Henni 
Fatma 
Mohamed Nabil 

Pr. MANSOURI 
Pr. CHADER 
Pr. BOUDIA 
Pr. BORSALI 

  Membres suppléants : 

Oran 
S.B.A 

Noureddine 
Djamila 

Pr. BELBOUCHE 
Pr. AMROUN 
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Alger Rania Président : Pr. ABTROUN 

5/ TOXCICOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Oran 

Annaba 

Alger 

Mohamed 

Haciba 

Rachid 

Selma 

Pr. AZZOUZ 

Pr. REZK-KALLAH 

Pr. DJAFFER 

Pr. KADDOUR 
   

 

Oran Houari Président : Pr. TOUMI 

6/ PHARMACIE 

CLINIQUE 

  Membres Titulaires : 

Alger 
Constantine 

Kamel 
Habib 

Pr. MANSOURI 
Pr. BELMAHI 

 

V/ SPECIALITES FONDAMENTALES 
LIEUX 

D´EXERCICES 
MEMBRES DES JURYS SPECIALITES 

Alger Abdellah Président : Pr. BODRAA 

1/ODONTOLOGIE 

CONSERVATRICE 

  Membres Titulaires : 

Annaba  

Annaba 

Constatine 

Oran 

Rachid 

El Lyes 

Nadia 

Zouheir Ahmed 

Pr. SID 

Pr. DOUDACH 

Pr. GHODBANE 

Pr. METREF 

  Membres suppléants : 

Alger 
 Alger 

Zahida 
Zohra 

Pr. BOUGHERBAL 

Pr. BOUHANNACHE 
   

 

Alger Safia Président : Pr. LARABA 

2/ORTHOPEDIE DENTO-

FACIALE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Annaba 

Alger 

Oran 

Fatma 

El Hadi 

Ghenia 

Noureddine 

Pr. SI AHMED 

Pr. BELBAHI 

Pr. CHAKER 

Pr. AHMED FOUATIH 

  Membres suppléants : 

Blida 
Alger 

Souad 
Nadira 

Pr. MEDDAH 

Pr. BENKHERFELLAH 
   

 

Oran Djamila Président : Pr. BOUZIANE 

3/PARODONTOLOGIE 

  Membres Titulaires : 

Annaba  

Alger 

Oran 

Oran 

Aicha  

Saleha 

Djamila 

Leila-Khadidja 

Pr. BENKEMOUCHE 

Pr. BRIHOUM  

Pr. KHASSANI 

Pr. MAKRELOUF 

  Membres suppléants : 

Annaba  
Annaba 

Mounir  
Houaria 

Pr. ZAGHEZ 
Pr. BOUDINAR 

   

 

Alger Badia Président : Pr. SAARI 

4/PATHOLOGIE ET 

CHIRURGIE BUCCALE 

  Membres Titulaires : 

Oran 

Alger 

Constantine 

Alger 

Chérifa 

Sabiha 

Razika 

Rachid 

Pr. BOUZOUINA 

Pr. TARIGHT 

Pr. SALAH MARS 

Pr. LATTAFI 

  Membres suppléants : 

Alger 
Alger 

Fadéla 
Amina 

Pr. LARBI 

Pr. KADDOUR 
   

 

Oran Mohamed Président : Pr. BOUZIANE 

5/PROTHESE 

  Membres Titulaires : 

Alger 

Alger 

Alger 

Constantine 

Abderahmane 

Aldjia 

Madjid 

Hassina 

Pr. NABID 

Pr. BOULEFA 

Pr. ABDELMEZIEM 

Pr. SERAOUI 

  Membres suppléants : 

Alger Chafika Pr. ZERIATI 
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019 فيفري  03 مؤرخ في 78رقـ  قػػرار
 المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سػنة  17الموافق  1438ؼ القعدة عاـ ذ 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، فوالمتضم
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
 2017فبراير سنة  15الموافػػػػػػػػػق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  89-17المرسػػػػػوـ التنفيػػػػػػػػذؼ رقـ -

 .إلى مدرسة عميا لمفالحة   المدرسة التحضيرية في عمـو الطبيعة والحياة بمستغانـ،والمتضمف تحوي
 

 رر ػػػػػيػق
 

 9237عاـ رمضاف  1المؤرخ في  972-92مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  42تطبيقا ألحكاـ المادة لمادة األولى: ا
القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد4192سنة  يونيو 92الموافق 

 العميا لمفالحة بمستغانـ. المدرسةمجمس إدارة 
يذا الممحق بمجدوؿ العميا لمفالحة بمستغانـ طبقا ل المدرسةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة : 2المادة 

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

  2019فيفري  03 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 العمميوزير التعميـ العالي والبحث                                                                                                     

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جمس إدارة المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـقائمة أعضاء م
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بمحاكـ مصطفى -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو بويبة أمينة -
 طنية،ممث  الوزيرة المكمفة بالتربية الو  عضو بف شيرة العربي -
 ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بف ناصر بمحسف -
 ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو ناجوؼ مدني -
 ممث  الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، عضو مكرسي سكندر -
 فة الجزائرية لمتجارة والصناعة بمستغانـ،ممث  عف الغر  عضو بمخوص عبد الحميد -
 ممث  عف مجمع متيجي لممطاحف ومنتجات الحبوب  بمستغانـ، عضو دحو بشير دمحم -
 ممث  عف الديواف الجزائرؼ الميني لمحبوب  بمستغانـ. عضو معمر عبدالقادر -
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 :األعضاء المنتخبوف   -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 بة عف األساتذة،ممثمة منتخ عضو صحراوؼ رحمة -
 ممث  منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ ب ، عضو عزاوؼ دمحم الصال  -
 ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف، عضو بوخارؼ رشيد -
 ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو عمارة شارؼ -
 لتقنييف وعماؿ الخدمات، ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف وا عضو خواني نذير -
 ممث  منتخب عف الطمبة، عضو حداد ىاروف  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو بف شييدة فاطمة الزىراء -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية ، 2019 فيفري  06 مؤرخ في 124رقـ  قػػرار

 بريكػػة -بالمركز الجامعي سي الحواس ةلمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2005يشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

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

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

 لمتضمف إنشاء مركز جامعي ببريكة.وا
بالمركز الجامعي  ةوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ اإلنسانية واالجتماعي -

 .2018نوفمبر  04بريكة المؤّرخ في -واسسي الح
 رر ػػػػػيػق

 

 9242رجب عاـ  99المؤرخ في  411-10مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  32تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 4110يشت سنة  92الموافق 

 بريكة.-بالمركز الجامعي سي الحواس ةلعمـو اإلنسانية واالجتماعيالمجمس العممي لمعيد ا

بالمركز الجامعي سي  ةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ اإلنسانية واالجتماعي :2المادة 
 بريكة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الحواس

بريكة ، ك  فيما  -يف العالييف ومدير المركز الجامعي سي الحواسيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكو  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019فيفري  06 يفحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجمس العمميألعضػاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2119فيفري  16 مؤرخ فيال 124ممحق بالقرار رقـ 
 بريكػػة -المركز الجامعي سي الحواسب ةلمعيد العموـ اإلنسانية واالجتماعي

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجمس العممي لممعيد خميسة قنوف  1
 مدير المعيد عبد الحميـ خمفي 2
 مديرة مساعدة مكّمفة بالّدراسات في التدّرج  ينية فني 3
 البحث العمميمدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج و  جماؿ بصيرؼ  4
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية بمقاسـ مرزوقي 5
 رئيسة قسـ العمـو االجتماعية رزيقة عميمي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فيص  مبرؾ 7
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" سامية حمريش 8
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" وردة يحياوؼ  9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فاروؽ جياب 10
 أستاذة محاضر قسـ "ب" يخعياش بف الش 11
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نوارؼ دبي 12

 أستاذ مساعد قسـ "أ" يوسف عريوات 13
 مسؤولة المكتبة عفاؼ حجوج 14

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2015ديسمبر  15المؤرخ في  1243يعّدؿ القرار رقـ ، 2019 فيفري  06 مؤرخ في 125ـ ػرق قػػرار

 لممدرسة الوطنية العميا لمري د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحدّ  الذي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -

 يا لمرؼ إلى مدرسة خارج الجامعة،.المتضّمف تحوي  المدرسة الوطنية العم
الذؼ  2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
االسمية ألعضاء المجمس العممي  الذؼ يحّدد القائمة 2015ديسمبر  15المؤّرخ في  1243وبموجب القرار رقـ  -

 المعّدؿ.لممدرسة الوطنية العميا لمرؼ،
نوفمبر  21وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمرؼ المؤرخ في  -

2018. 
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 رر ػػػػػيػق
 العممي لممدرسة الوطنية العميا لمرؼ.  ييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة االسمية ألعضاء المجمس المادة األولى:

تعّدؿ القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمرؼ ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 
 القرار.

و، بتطبيق يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمرؼ، كّ  فيما يخص :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019فيفري  06 فيحرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2115ديسمبر  15المّؤرخ في  1243الذي يعّدؿ القرار رقـ  2119فيفري  16 مؤرخ فيال 125 ـػرار رقػق بالقػممح
 لممدرسة الوطنية العميا لمري قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لم المحّدد

 ةالصفػ االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة مييوبي مصطفى كماؿ 1
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية مدؼ دمحم 2
مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار  صال  بوعالـ 3

 وترقية المقاوالتية
 مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواص  جودار ذىبية ىالؿ 4
 رئيس قسـ التييئة وىندسة الرؼ  ىاشمي عبدالقادر 5
 رئيس قسـ الرؼ الحضرؼ  زكريفة جابر دمحم سيف الديف 6
 رئيس قسـ السقي وتصريف المياه دردوني يوسف 7
 رؼ رئيس قسـ التكويف التحضي حبوش عبد الحميد 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرؼ الحضرؼ  جالب دمحم 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ التييئة وىندسة الرؼ  حاج صدوؽ أحمد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ السقي وتصريف المياه بف الوكمي بشير 11
 ممث  األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ التييئة وىندسة الرؼ  ختاؿ الطاىر 12
 ممث  األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ السقي وتصريف المياه رسوؿ عبد العزيز 13
 ممث  األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الّرؼ الحضرؼ  عمارؼ عبد اليادؼ 14
 ممث  عف األساتذة المحاضريف زرواؿ أيوب 15
 ممث  عف األساتذة المساعديف  بوخميفة مصطفى 16
 تاذ مشارؾأس قميعي جعفر 17
 مديرة مخبر بحث مدؼ ىند 18
 1البميدة–أستاذ بجامعة سعد دحمب  بوراس عمر 19
 1البميدة–أستاذ بجامعة سعد دحمب  عوابد عمي 20
 مسؤولة المكتبة طالحي صبرينة 21

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017أفريل 17المؤرخ في  449يعّدؿ القرار رقـ ، 2019فيفري  06 مؤرخ في 126رقـ  قػػرار
 طنية العميا لمري الو مدرسة لقسـ الري الحضري لم المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 2008يوليو سنة  14 الموافق 1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -

 ا لمرؼ إلى مدرسة خارج الجامعة.المتضّمف تحوي  المدرسة الوطنية العمي
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 ـوبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017أفري   17المؤّرخ في  449وبموجب القرار رقـ  -

   المعّدؿ. الوطنية  العميا لمرؼ،مدرسة الرؼ الحضرؼ بال
الوطنية العميا لمرؼ مدرسة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرؼ الحضرؼ بال -

 .2018نوفمبر  21المؤرخ في 
 

 رر ػػػػػيػق
 

 مدرسةييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرؼ الحضرؼ بال المادة األولى:
 .الوطنية  العميا لمرؼ 

الوطنية العميا لمرؼ، وفقا مدرسة لقسـ الرؼ الحضرؼ بال تعّدؿ القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمرؼ،ك  فيما يخصو :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019فيفري  06 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2117أفريل 17المؤرخ في  449الذي يعّدؿ القرار رقـ  2119فيفري  16 مؤرخ فيال 126 ممحق بالقرار رقـ
 طنية العميا لمري الو مدرسة لقسـ الري الحضري لم المجنة العمميةقائمة االسمية ألعضاء المحّدد لم

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ جالب دمحم 1
 رئيس القسـ زكريفة جابر دمحم سيف الديف 2
 أستاذ خوجات قصبة عمر 3
 أستاذة محاضرة قسـ"أ" مدؼ ىند 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عمارؼ عبد اليادؼ 5
 سـ "ب"أستاذة محاضرة ق سعدوف سمرة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" حولي سامية 7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" محمودؼ يسرػ  8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   160

 

 

 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019 فيفري  07 مؤرخ في 127رقـ  قػػرار
 المدرسة العميا لألساتذة بورقمة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ؿتعييف أعضاء الحكومة، المعد فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  184-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 منو. 4ذة بورقمة، السيما المادة والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألسات
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9خ في المؤر  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24السيما المادة  رسة العميا،الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
 

 

 رر ػػػػػيػق
 

 9237عاـ رمضاف  1المؤرخ في  972-92مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  42تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 4192سنة  يونيو 92الموافق 

 العميا لألساتذة بورقمة. المدرسةمجمس إدارة 
يذا الممحق بمجدوؿ العميا لألساتذة بورقمة طبقا ل المدرسةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  :2المادة 

 .القرار
 .رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميينشر ىذا القرار في النش :3المادة 

  2019فيفري  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمةقائمة أ
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع  الصفة  االسـ والمقب 
 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا فرحاني عمر -
 ممث  الوزير المكمف بالمالية، عضو حفصي يوسف -
 نية،ممث  الوزيرة  المكمفة بالتربية الوط عضو رياح راب  -
 ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو حواسي عمي -
 ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو حاج عيسى صال  -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ. عضو تمنطيط جماؿ الديف -
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 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة   الصفة االسـ والمقب 
 ممث  منتخب عف األساتذة، عضو لكية بمقاسـما -
 ممث  منتخب عف األساتذة، عضو العابد ابراىيـ -
 ممث  منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"، عضو سويقات اسماعي  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"، عضو بف زاىي خديجة  -
 ساعديف قسـ "أ"،ممث  منتخب عف األساتذة الم عضو بشكي دمحم خالد -
 ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "ب"، عضو حروز عمر -
 ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو اسحاؽ رعاش -
 ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو بشكي مسعود -
 طمبة،ممث  منتخب عف ال عضو الورقمي أسامة -
 ممث  منتخبة عف الطمبة. عضو فريحات رمضاف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي  2017جويمية  08المؤرخ في  776يعدؿ القرار رقـ ، 2019 فيفري  07 مؤرخ في 128رقـ  قػػرار

 ـو التغذية والصناعات الغذائية بالجزائرالمدرسة العميا في عم يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ؿتعييف أعضاء الحكومة، المعد فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434بيع األوؿ عاـ ر  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 و.من 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ االولى عاـ  18المؤرخ في  81-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

مـو والمتضمف تحوي  المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بالجزائر، الى مدرسة عميا في ع 2017
 التغذية والصناعات الغذائية.

الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2017يمية جو  08المؤرخ في  776وبمقتضى القرار رقـ  -
 مـو التغذية والصناعات الغذائية.المدرسة العميا في ع

 

 رر ػػػػػيػق
 

، والمذكور أعاله، كما ىو 4197جويمية  12المؤرخ في  772رقـ  الجدوؿ الممحق بالقراريعدؿ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2 المادة
  2019فيفري  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في عموـ التغذية والصناعات الغذائية 
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع  الصفة االسـ والمقب 
 العممي،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث  رئيسا عبادلية دمحم الطاىر -
 ممث  الوزير المكمف بالمالية، عضو ياشي اسماعي   -
 ممث  الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو الغاني خالدؼ عبد -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو خالدؼ وردية -
 ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو  قريـ الميف -
 ممث  الوزير المكمف بالتجارة، عضو قش كريـ -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو بوديعة عمي شوقي زىير -
 ممثمة الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات، عضو بوخاوؼ نصيرة -
 ممث  الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، عضو مكرسي سكندر -
 ممثمة  عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة، عضو شريط بف حبيمس حناف -
 ممث  عف مجمع الصناعات الغذائية "ايروديف"، عضو شرفاوؼ دمحم اميف -
 .SPA MAMIممث  عف  عضو اديش كماؿ -

 

 .األعضاء المنتخبوف )بدوف تغيير( -2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضّمف تأىيل مػدرسػة الػدراسػػات الػعػمػيػا التجارية، 2019فيفري  07مؤّرخ في  129رقـ  قػػرار
 في الطور الثانيلضماف الّتكويف 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 والمتضّمف 1999أبري  سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 ،2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ   25المؤرخ في 243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008نة يوليو س 14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  223-08وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .الجامعة، المعّدؿالمتضّمف تحوي  المعيد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج 
 2008أوت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذؼ رقـ  -

 .شيادة الماستر وشيادة الّدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس و 
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13مقتضى المرسوـ الّتنفيذؼ رقػـ وب -

 .ر الّتعميـ العالي والبحث العمميواّلذؼ يحّدد صالحيات وزي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9 المؤرخ في 176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .األساسي النموذجي لممدرسة العميالقانوف واّلذؼ يحّدد ا
والمتضّمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىي  وتشكيمتيا  2015أبري   13المؤرخ في  167رقـ  وبمقتضى القرار -

 .وصالحياتيا وسيرىا
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والمتضّمف إنشاء المجنة البيدايوجية الوطنية لممدارس  2016أكتوبر  05المؤرخ في  1564وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لعميا حسب الميداف و يحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىاا
 .2018جواف  20وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىي  بتاريخ  -

 

 رر ػػػػػيػق
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تأىي  مػدرسػة الػدراسػػات الػعػمػيػا التجارية لضماف الّتكويف في الطور الثاني طبقا المادة األولى:
 لممحق ىذا القرار.

يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بمدرسة الػدراسػػات الػعػمػيػا  :2المادة 
 .4192/4197التجارية، ابتداء مف السنة الجامعية 

يخصو  ػمػيػا التجارية كّ  فيماومدير مػدرسػة الػدراسػػات الػع يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019 فيفري  07في حرر بالجزائر                         
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  مذرست انذراساث انعهيا انتجاريتانمتضمه تأهيم و 2019فيفري  07المؤّرخ في  129 مهحق انقزار رقم

  في انطىر انثاوينضمان انتكىيه 
 

 طبيعة العممية الطبيعة أ / ـ التخصص الشعبة الميداف
عموـ اقتصادية وتجارية 

 تأىي  أ جارة دولية تطبيقيةت عمـو التسيير وعموـ التسيير
 تأىي  أ التدقيق ومراقبة التسيير

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لالقتصادرسػة الػعػمػيػا المديتضّمف تأىيل ، 2019فيفري  07مؤّرخ في  130رقـ  قػػرار

 في الطور الثانيلضماف الّتكويف 
 

 لي والبحث العممي،إف وزير التعميـ العا
والمتضّمف  1999أبري  سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
 ،2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ   25المؤرخ في 243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 متضّمف تعييف أعضاء الحكومة.وال
 2008أوت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذؼ رقـ  -

 شيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه.والمتضّمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذؼ رقػـ   -

 ر الّتعميـ العالي والبحث العممي.واّلذؼ يحّدد صالحيات وزي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.واّلذؼ يحّدد القانوف 
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 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادػ 18 في المؤّرخ 85-17 رقـ التنفيذؼ مرسوـال وبمقتضى -
 مدرسة إلى  بوىراف، التسيير وعموـ والتجارية االقتصادية العموـ في التحضيرية المدرسة تحوي  المتّضمف 2017
 .لالقتصاد عميا

إنشاء المجنة الوطنية لمتأىي  وتشكيمتيا  والمتضّمف 2015أبري   13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وصالحياتيا وسيرىا

إنشاء المجنة البيدايوجية الوطنية لممدارس  والمتضّمف 2016أكتوبر  05المؤرخ في  1564وبمقتضى القرار رقـ  -
 .العميا حسب الميداف ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

 .2018جواف  20لمتأىي  بتاريخ  وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية -
 

 رر ػػػػػيػق
 

في الطور الثاني طبقا لممحق لضماف الّتكويف  لالقتصادرسػة الػعػمػيػا ييدؼ ىذا القرار إلى تأىي  المد المادة األولى:
 ىذا القرار.

، ابتداء لالقتصادمػيػا رسػة الػعػبالمديسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني  :2 المادة
 .4192/9419مف السنة الجامعية 

لالقتصاد كّ  فيما يخصو بتطبيق ىذا رسػة الػعػمػيػا ومدير المد المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييفيكّمف  :3 المادة
 القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019 فيفري  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بىهزان دانمذرست انعهيا نالقتصاوانمتضمه تأهيم  2019فيفري  07المؤّرخ في  130 مهحق انقزار رقم

  في انطىر انثاوينضمان انتكىيه 

 طبيعة العممية الطبيعة أ / ـ التخصص الشعبة الميداف
 عموـ اقتصادية وتجارية 

 تأىي  أ اقتصاد رقمي عمـو اقتصادية وعموـ التسيير

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ماستر شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد، 2019 فيفري  07 مؤرخ في 131رقـ  قػػرار

 بقسنطينة والمالية لممحاسبةبالمدرسة العميا  ة"المؤسس مالية" في
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبري  سنة  4الموافق  1419حجة عاـ ذؼ ال 18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 ،2017 سنة يشت 17 الموافق 1438 عاـ القعدة ذؼ 25 في المؤرخ 243-17 رقـ الرئاسي المرسـو وبمقتضى -

 .المعدؿ الحكومة، أعضاء تعييف والمتضمف
 2008يشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
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 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات 

 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادػ 18 في المؤّرخ 87 -17 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 مدرسة إلى بقسنطينة، التسيير وعموـ والتجارية االقتصادية العموـ في التحضيرية المدرسة تحوي  المتّضمف 2017
 .والمالية لممحاسبة عميا

مف 2017 جويمية 31 في المؤرخ 857 رقـ القرار وبمقتضى -  في التكويف لضماف العميا المدارس تأىي  والمتضَّ
 .الثاني الطور

 رر ػػػػػيػق
 بالمدرسة "المؤسسة ماليةفي " استرييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيدايوجي لني  شيادة م الماّدة األولػى:

 ، طبقا لممحق ىذا القرار.قسنطينةوالمالية ب لممحاسبة العميا
 لممحاسبة العميا بالمدرسة يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2المػػادة 

 .4192/4197، ابتداء مف السنة الجامعية والمالية بقسنطينة
، كّ  فيما والمالية بقسنطينة لممحاسبة العميا ةالمدرسيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير  :3الماّدة 

 .يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
  2019 فيفري  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 ىر حجاراألستاذ طا                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ماستر شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد الذي 2019فيفري  07 مؤرخ فيال 131ممحق القرار رقـ 

 والمالية بقسنطينة لممحاسبة العميا بالمدرسة "المؤسسة مالية"  في
 السنة األولى مف الطور الثاني

    

 1السداسي س    

 المجموع )سا( عمل شخصي )سا( أعماؿ تطبيقية )سا( أعماؿ موجية )سا( دروس )سا( األرصدة المعامل الحجـ الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميـ و ت
       وحدات التعميـ األساسية

 20 11 412.5 165 0 67.5 180 1.1و ت أس 
 6 3 112.5 45 0 22.5 45 األسواؽ المالية

 4 2 75 30 0 22.5 22.5 مالية دولية
 2 1 37.5 15 0 0 22.5 تسيير بنكي

 4 2 75 30 0 22.5 22.5 التقنيات البنكية
 2 1 37.5 15 0 0 22.5 اقتصاد و تقنيات التأميف

 1 1 37.5 15 0 0 22.5 اقتصاد المؤسسة
 1 1 37.5 15 0 0 22.5 جباية المؤسسة

       وحدات التعميـ المنيجية
 9 5 165 52.5 0 45 67.5 1.1و ت ـ 

 5 3 90 22.5 0 22.5 45 رياضيات مالية
 4 2 75 30 0 22.5 22.5 منيجية

       وحدات التعميـ األفقية
 1 1 22.5 0 0 0 22.5 1.1و ت أؼ 

 1 1 22.5 0 0 0 22.5 انجميزية اقتصادية ومالية
 30 17 600 217.5 0 112.5 270 1وع السداسي س مجم
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 2السداسي  س

 المجموع )سا( عمل شخصي )سا( أعماؿ تطبيقية )سا( أعماؿ موجية )سا( دروس )سا( األرصدة المعامل الحجـ الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميـ و ت
       وحدات التعميـ األساسية

 18 9 337.5 135 0 90 112.5 1.2و ت أس 
 6 3 112.5 45 0 22.5 45 األسواؽ المالية

 4 2 75 30 0 22.5 22.5 مالية دولية
 4 2 75 30 0 22.5 22.5 التقنيات البنكية

 4 2 75 30 0 22.5 22.5 اقتصاد و تقنيات التأميف
       وحدات التعميـ المنيجية

 9 5 165 52.5 0 45 67.5 1.2و ت ـ  
 5 3 90 22.5 0 22.5 45 رياضيات مالية

 4 2 75 30 0 22.5 22.5 منيجية
               وحدات التعميـ االستكشافية

 2 2 45 0 0 0 45 1.2و ت ا 
 1 1 22.5 0 0 0 22.5 اقتصاد المؤسسة
 1 1 22.5 0 0 0 22.5 جباية المؤسسة

       وحدات التعميـ األفقية
 1 1 22.5 0 0 0 22.5 1.2و ت أؼ 
 1 1 22.5 0 0 0 22.5 اقتصادية و مالية انجميزية

 30 17 570 187.5 0 135 257.5 2مجموع السداسي س 
 

 السنة الثانية مف الطور الثاني
 

 3السداسي  س

 المجموع )سا( عمل شخصي )سا( أعماؿ تطبيقية )سا( أعماؿ موجية )سا( دروس )سا( األرصدة المعامل الحجـ الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميـ و ت
       وحدات التعميـ األساسية

 18 9 337.5 135 0 90 112.5 2.1و ت أس 
 4 2 75 30 0 22.5 22.5 تحمي  مالي معمق

 4 2 75 30 0 22.5 22.5 تسيير المخاطر المالية
 4 2 75 30 0 22.5 22.5 مراقبة التسيير و تسيير الميزانيات

 2 1 37.5 15 0 0 22.5 تسيير الخزينة
 4 2 75 30 0 22.5 22.5 تقييـ المؤسسة

       وحدات التعميـ المنيجية
 9 5 165 52.5 0 45 67.5 2.1و ت ـ  

 4 2 67.5 22.5 0 22.5 22.5 االمتثاؿ الخطي
 4 2 75 30 0 22.5 22.5 قاعدة البيانات المتقدمة

 1 1 4 0 0 0 22.5 بحوث العمميات
               وحدات التعميـ االستكشافية

 2 2 45 0 0 0 45 2.1و ت ا 
 2 2 45 0 0 0 45 مدخ  الى االكتواريا

       وحدات التعميـ األفقية
 1 1 22.5 0 0 22.5 0 2.1و ت أؼ 

 1 1 22.5 0 0 22.5 0 انجميزية اقتصادية و مالية
 30 17 570 187.5 0 157.5 225 3مجموع السداسي س 
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 4السداسي  س  

 المجموع )سا( عمل شخصي )سا( أعماؿ تطبيقية )سا( أعماؿ موجية )سا( دروس )سا( األرصدة المعامل الحجـ الساعي السداسي )ساعات( تعميـ و توحدة ال
       وحدات التعميـ األساسية

 18 9 337.5 135 0 90 112.5 2.2و ت أس 
 4 2 75 30 0 22.5 22.5 تحمي  مالي معمق
 4 2 75 30 0 22.5 22.5 ماليةتسيير المخاطر ال

 4 2 75 30 0 22.5 22.5 مراقبة التسيير و تسيير الميزانيات
 2 1 37.5 15 0 0 22.5 تسيير الخزينة
 4 2 75 30 0 22.5 22.5 تقييـ المؤسسة

       وحدات التعميـ المنيجية
 9 5 165 52.5 0 45 67.5 2.2و ت ـ  

 4 2 67.5 22.5 0 22.5 22.5 االمتثاؿ الخطي
 4 2 75 30 0 22.5 22.5 قاعدة البيانات المتقدمة

 1 1 22.5 0 0 0 22.5 بحوث العمميات
               وحدات التعميـ االستكشافية

 2 2 45 0 0 0 45 2.2و ت ا 
 1 1 22.5 0 0 0 22.5 مدخ  الى االكتواريا

 1 1 22.5 0 0 0 22.5 تربص
       وحدات التعميـ األفقية

 1 1 22.5 0 0 22.5 0 2.2و ت أؼ 
 1 1 22.5 0 0 22.5 0 انجميزية اقتصادية و مالية

 30 17 570 187.5 0 157.5 225 4مجموع السداسي س 
 

 السنة الثالثة مف الطور الثاني
 

 5السداسي  س

 المجموع )سا( عمل شخصي )سا( أعماؿ تطبيقية )سا( ية )سا(أعماؿ موج دروس )سا( األرصدة المعامل الحجـ الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميـ و ت
       وحدات التعميـ األساسية

 18 9 337.5 135 0 67.5 135 3.1و ت أس 
 6 3 112.5 45 0 22.5 45 تموي  المؤسسة

 6 3 112.5 45 0 22.5 45 تدقيق محاسبي ومالي
 6 3 112.5 45 0 22.5 45 مراقبة التسيير وتسيير الميزانيات
       وحدات التعميـ المنيجية

 9 5 180 45 0 45 90 3.1و ت ـ  
 9 5 180 45 0 45 90 ندوة مذكرة نياية التكويف

               وحدات التعميـ االستكشافية
 1 1 22.5 0 0 0 22.5 3.1و ت ا 

 1 1 22.5 0 0 0 22.5 محاسبة عمومية
       وحدات التعميـ األفقية

 2 2 37.5 15 0 0 22.5 3.1و ت أؼ 
 2 2 37.5 15 0 0 22.5 انشاء مؤسسة

 30 17 577.5 195 0 112.5 270 5مجموع السداسي س 
 

 6لسداسي  سا    
 األرصدة المعامل الحجـ الساعي السداسي )ساعات(  

 27 14 400 العم  الشخصي ) المذكرة(
 3 3 212 تربص لدػ المؤسسة

 30 17 612 6مجموع السداسي س 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر ، 2019فيفري  07 مؤّرخ في 132 رقـ قػػرار
   بعنػابة بالمدرسة العميا في عمـو التسيير في "اإلدارة العمومية"

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبري  سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99تضى القانوف رقـ بمق -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ومة، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحك
 2008يشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013سنة  يناير 30وافق الم 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2017فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ االولى عاـ  18المؤّرخ في  88-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

بة،  إلى مدرسة عميا في المتّضمف تحوي  المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بعنا
 .عمـو التسيير

مف تأىي  المدارس العميا لضماف التكويف في  2017جويمية  31المؤرخ في  857وبمقتضى القرار رقـ  - والمتضَّ
 .الطور الثاني

 رر ػػػػػيػق
 

بالمدرسة  ومية"ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيدايوجي لني  شيادة ماستر في "اإلدارة العم الماّدة األولػى:
 العميا في عمـو التسيير بعنػابة، طبقا لممحق ىذا القرار.

يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة العميا في عموـ التسيير  :2المػػادة 
 .4192/4197بعنػابة، ابتداء مف السنة الجامعية 

عميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا في عموـ التسيير بعنػابة، كّ  فيما يكّمف المدير العاـ لمت :3الماّدة 
 .يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

  2019 فيفري  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ماسترلنيل شيادة  الذي يحّدد البرنامج البيداغوجي 2019فيفري  07 مؤرخ فيال 132ممحق القرار رقـ 
 العميا في عمـو التسيير بعنػابة بالمدرسة "اإلدارة العمومية"في 

 السنة األولى مف الطور الثاني  
    

 :1السداسي س 

 وحدة التعميـ و ت
 الحجـ الساعي السداسي )ساعات(

أعماؿ  دروس األرصدة المعامل
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

عمل 
 شخصي

الحجـ الساعي 
 األسبوعي

الحجـ الساعي 
 لمسداسي

 وحدات التعميـ األساسية
                 1.1و ت أس 
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 3 2 سا75 سا5 سا2   30سا1 30سا1 مدخ  إلدارة األعماؿ       
 3 2 سا75 سا5 سا2   30سا1 30سا1 1إدارة أعماؿ الجماعات اإلقميمية 

 3 2 سا75 سا5 سا2   30سا1 30سا1  1اقتصاد عمومي 
 3 1 سا75 سا5 30سا3     30سا1 مالية محمية

 3 1 سا75 سا5 30سا3     30سا1  محاسبة عمومية
 3 1 سا75 سا5 30سا3     30سا1 قانوف الصفقات العمومية 

 وحدات التعميـ المنيجية
             1.1و ت ـ 

 3 2 سا120 سا8 سا5   30سا1 30سا1 إحصاء تطبيقي          
 3 1 سا90 سا6 30سا4   30سا1   تقنيات االتصاؿ        
 3 1 30سا22 30سا1       30سا1 مومي تسويق ع       

 وحدات التعميـ األفقية
                 1.1و ت أؼ 

 1 1 30سا37 30سا2 سا1   30سا1    1انجميزية األعماؿ 
 وحدات التعميـ االستكشافية

             1.1و ت إ 
 2 1 سا45 سا3 30سا1     30سا1 نظرية المنظمات         

 30 15 سا765 سا51 30سا28   سا9 30سا13 1 مجموع السداسي
 

 :2السداسي س 

 وحدة التعميـ و ت
 الحجـ الساعي السداسي )ساعات(

 األرصدة المعامل
 دروس

أعماؿ 
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

عمل 
 شخصي

الحجـ الساعي 
 األسبوعي

الحجـ الساعي 
 لمسداسي

 وحدات التعميـ األساسية
 2.1و ت أس 

      
 

  
 4 2 سا75 سا5 سا2   30سا1 30سا1 الموارد البشرية  تسيير

 4 2 سا75 سا5 سا2   30سا1 30سا1  2إدارة أعماؿ الجماعات اإلقميمية 
 4 2 سا75 سا5 سا2   30سا1 30سا1  2اقتصاد عمومي 
 3 1 سا45 سا3 30سا1     30سا1 مالية عمومية 

 3 1 سا45 سا3 30سا1     30سا1 التدقيق والرقابة الداخمية 
 وحدات التعميـ المنيجية

                 2.1و ت ـ 
 3 1 سا120 سا8 30سا6   30سا1   التحرير اإلدارؼ 
 3 1 30سا112 30سا7 سا6     30سا1 اتصاؿ عمومي  

 3 1 سا75 سا5 سا5       تربص 
 وحدات التعميـ األفقية

                 2.1و ت أؼ 
 1 1 30سا37 30سا2 سا1   30سا1    2إنجميزية األعماؿ 
 وحدات التعميـ االستكشافية

                 2.1و ت إ 
 2 1 سا45 سا3 30سا1     30سا1 قانوف األعماؿ 

 30 13 سا705 سا47 سا29   30سا7 30سا10 2مجموع السداسي 
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 السنة الثانية مف الطور الثاني
 

 3السداسي س 

 وحدة التعميـ و ت
 لساعي السداسي )ساعات(الحجـ ا

أعماؿ  دروس األرصدة المعامل
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

عمل 
 شخصي

الحجـ الساعي 
 األسبوعي

الحجـ الساعي 
 لمسداسي

 وحدات التعميـ األساسية
 5 2 سا120 سا8 سا5  30سا1 30ساBenchmarking 1بنش ماركينغ          1.2و ت أس 

 5 2 سا120 سا8 سا5  30سا1 30سا1 1  سياسات عمومية
 4 1 سا90 سا6 30سا 4   30سا1 الذكاء االقتصادؼ
 4 1 سا90 سا6 30سا 4   30سا1 اإلدارة االستراتيجية

 وحدات التعميـ المنيجية
 1التدريب وبناء الفريق          1.2و ت ـ 

Coaching and building team1  15 1 30سا127 30سا8 سا7  30سا 

 4 1 30سا97 30سا6 سا5  30سا1  1منيجية البحث 
 وحدات التعميـ األفقية

في   تكنولوجيات اإلعالـ  واالتصال         1.2و ت أؼ 
 1 1 30سا37 30سا2 سا1  30سا1  التسيير العمومي

 وحدات التعميـ االستكشافية
 2 1 سا60 سا4 30سا 2   30سا1 قانوف العم          1.2و ت إ 

 30 10 30سا742 30سا49 30سا34  30سا7 30سا7 3مجموع السداسي  
 

 

 :4السداسي س 

 وحدة التعميـ و ت
 الحجـ الساعي السداسي )ساعات(

أعماؿ  دروس األرصدة المعامل
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

عمل 
 شخصي

الحجـ الساعي 
 األسبوعي

الحجـ الساعي 
 لمسداسي

 وحدات التعميـ األساسية
 5 2 سا120 سا8 سا5  30سا1 30سا1 ير البيئي في الجماعات العمومية التسي         2.2و ت أس 

 5 2 سا120 سا8 سا5  30سا1 30سا1 تقييـ السياسات العمومية  
 4 1 سا45 سا3 30سا1   30سا1 إدارة المشاريع 

 4 1 سا45 سا3 30سا1   30سا1 نظرية أخذ القرار
 وحدات التعميـ المنيجية

 2ق يالتدريب وبناء الفر             2.2و ت ـ 
Coaching and building team 2    15 1 30سا127 30سا8 سا7  30سا 

 4 1 30سا97 30سا6 سا5  30سا1   2منيجية البحث 
 وحدات التعميـ األفقية

اإلعالـ اآللي لمتسيير في المؤسسات          2.2و ت أؼ 
 1 1 30سا37 30سا2 سا1  30سا1  1العمومية 

 التعميـ االستكشافيةوحدات 
 2 1 30سا37 30سا2 سا1   30سا1 القانوف الجبائي               2.2و ت إ 

 30 10 سا630 سا42 سا27  30سا7 30سا7 4مجموع السداسي 
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 السنة الثالثة مف الطور الثاني
    

 :5السداسي س 

 وحدة التعميـ و ت
 الحجـ الساعي السداسي )ساعات(

أعماؿ  دروس األرصدة المعامل
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

عمل 
 شخصي

الحجـ الساعي 
 األسبوعي

الحجـ الساعي 
 لمسداسي

  وحدات التعميـ األساسية
             1.3و ت أس 

 5 2 سا120 سا8 سا5  30سا1 30سا1 والشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص المقاوالتية  
 5 2 سا120 اس8 سا5  30سا1 30سا1 االقتصاد االقميمي
 4 1 سا45 سا3 30سا1   30سا1 اإلدارة االلكترونية
 4 1 سا45 سا3 30سا1   30سا1 اقتصاد الفساد

 وحدات التعميـ المنيجية
         1.3و ت ـ 
 5 1 30سا127 30سا8 سا7  30سا1  تحمي  المعطيات         

             Ms Project                   14 1 30سا97 30اس6 سا5  30سا 
 وحدات التعميـ األفقية

         1.3و ت أؼ 
 1 1 30سا37 30سا2 سا1  30سا1  2االعالـ اآللي لمتسيير في المؤسسات العمومية

 وحدات التعميـ االستكشافية
         1.3و ت إ 
 2 1 30سا37 30سا2 سا1   30سا1 وأخالقيات األعماؿ  الحوكمة

 30 10 سا630 سا42 سا27  30سا7 30سا7 5مجموع السداسي  
 

 :6السداسي س 

 وحدة التعميـ و ت
 الحجـ الساعي السداسي )ساعات(

عمل داخل  األرصدة المعامل
 المؤسسة

عمل 
 شخصي

الحجـ الساعي 
 األسبوعي

الحجـ الساعي 
 لمسداسي

 وحدات التعميـ األساسية
             2.3و ت أس  

 9 3 30سا142 30سا9 30سا4 سا5 تربص
 21 7 سا495 سا33 سا27 سا6 مذكرة التخرج

 30 10 30سا637 30سا42 30سا31 سا11 6مجموع السداسي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة ماستر يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2019فيفري  07 مؤّرخ في 133 رقـ قػػرار
 لالقتصاد العميا بالمدرسة "اقةالط اقتصاد"في 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبري  سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
سنة  يشت 17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25 المؤرخ في 243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت ،2017
 2008يشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وشيادة الدكتوراه ماستروالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة ال
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادػ 18 في المؤّرخ 85-17 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 مدرسة إلى بوىراف، التسيير وعموـ والتجارية االقتصادية العمـو في التحضيرية المدرسة تحوي  فالمتّضم 2017
 لالقتصاد. عميا

مف 2017جويمية  31 في المؤرخ 857 رقـ القرار وبمقتضى - المدارس العميا لضماف التكويف في  تأىي  والمتضَّ
 .الطور الثاني

 رر ػػػػػيػق
 بالمدرسة " الطاقة اقتصادفي " استرار إلى تحديد البرنامج البيدايوجي لني  شيادة مييدؼ ىذا القر  الماّدة األولػى:

 ، طبقا لممحق ىذا القرار.لالقتصاد العميا
، ابتداء لالقتصاد العميا بالمدرسة يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2المػػادة 

 .4192/4197مف السنة الجامعية 
، كّ  فيما يخّصو، بتطبيق لالقتصاد العميا المدرسةكويف العالييف ومدير عميـ والتَّ يكّمف المدير العاـ لمتَّ  :3المػػادة 

 ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019 فيفري  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لنيل شيادة ماستر لبرنامج البيداغوجياحّدد الذي ي 2019فيفري  07 مؤّرخ فيال 133ممحق القرار 

 لالقتصاد العميا بالمدرسة "الطاقة اقتصاد" في
 

 السنة األولى مف الطور الثاني:
 :1السداسي س         

 المجموع عمل شخصي أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية دروس األرصدة المعامل الحجـ الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميـ و ت
 وحدات التعميـ األساسية

 18 9 432 288   72 72 1.1و ت أس 
 6 3 144 96   24 24 مدخ  القتصاد الطاقة

 6 3 144 96   24 24 1االقتصاد الكمي التطبيقي 
 6 3 144 96   24 24 محاسبة الطاقة

 وحدات التعميـ المنيجية
 9 5 216 144   48 24 1.1و ت ـ 

 5 3 120 72   24 24 اإلحصائيات االستداللية 
 4 2 96 72   24   منيجية العم  الجامعي
 وحدات التعميـ األفقية

 1 1 48 24   24   1.1و ت أؼ 
 1 1 48 24   24   المغة الحية

 وحدات التعميـ االستكشافية
 2 3 96 24   24 48 1.1و ت إ 

دارة أعماؿ المؤسسات  1 2 48     24 24 اقتصاد وا 
 1 1 48 24     24 القانوف االقتصادؼ

 30 18 792 480   168 144 1مجموع السداسي س 
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 :2السداسي س 
        

 المجموع عمل شخصي أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية دروس األرصدة المعامل الحجـ الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميـ و ت
 وحدات التعميـ األساسية

 18 9 432 312   48 72 2.1و ت أس 
 6 3 144 96   24 24 النشاطات الطاقوية

 6 3 144 96   24 24 2االقتصاد الكمي التطبيقي 
 6 3 144 120     24 اقتصاد البيئة و الطاقات المتجددة

 وحدات التعميـ المنيجية
 9 5 216 120   48 48 2.1و ت ـ 

 5 3 120 72   24 24 1االقتصاد القياسي 
 4 2 96 48   24 24 النموذج واألمثمة

 وحدات التعميـ األفقية
 1 1 48 24   24   2.1أؼ  و ت

 1 1 48 24   24   المغة الحية
 وحدات التعميـ االستكشافية

 2 3 64 16     48 2.1و ت إ 
 1 2 24       24 االقتصاد الصناعي

 1 1 40 16     24 1القانوف التطبيقي عمى الطاقة 
 30 18 760 472   120 168 2مجموع السداسي س 

 

 

 ور الثاني:السنة الثانية مف الط
        

 :3السداسي س 
        

 المجموع عمل شخصي أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية دروس األرصدة المعامل الحجـ الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميـ و ت
 وحدات التعميـ األساسية

 18 14 432 240   96 96  1.2و ت أس 
 5 4 120 72   24 24 االقتصاد الدولي

 5 4 120 72   24 24 قتصاد النقدؼ المالياال
 4 3 96 48   24 24 اقتصاد نق  الطاقة

 4 3 96 48   24 24 إدارة المشاريع في القطاع الطاقوؼ 
 وحدات التعميـ المنيجية

 9 7 224 128   48 48 1.2و ت ـ 
 4 3 96 48   24 24 2االقتصادؼ القياسي 

 3 2 72 24   24 24 تحمي  البيانات
 2 2 56 56       تربص إدراج

 وحدات التعميـ األفقية
 2 1 48 24   24   1.2و ت أؼ 

 2 1 48 24   24   المصطمحات اإلنجميزية لمطاقة
 وحدات التعميـ االستكشافية

 1 1 40 16     24 1.2و ت إ 
 1 1 40 16     24 2القانوف التطبيقي عمى الطاقة 

 30 23 744 408   168 168 3مجموع السداسي س 
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 :4السداسي س 
 المجموع عمل شخصي أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية دروس األرصدة المعامل الحجـ الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميـ و ت        

 وحدات التعميـ األساسية
 18 14 432 240   96 96  2.2و ت أس 

 5 4 120 72   24 24 ية لمطاقةأسواؽ الطاقة الدولية والجغرافيا السياس
 5 4 120 72   24 24 السوؽ واألسعار وتسعير الطاقة

 4 3 96 48   24 24 مراقبة التسيير
 4 3 96 48   24 24 إدارة األعماؿ االستراتيجية

 وحدات التعميـ المنيجية
 9 7 224 152   48 24 2.2و ت ـ 

 4 3 96 48   24 24 االقتصاد القياسي ألسواؽ الطاقة
 3 2 72 48   24   نظرية األلعاب
 2 2 56 56       تربص إدراج

 وحدات التعميـ األفقية
 2 1 48 24   24   2.2و ت أؼ 

 2 1 48 24   24   المصطمحات اإلنجميزية لمطاقة
 وحدات التعميـ االستكشافية

 1 1 40 16     24 2.2و ت إ 
 1 1 40 16     24 جباية الطاقة
 30 23 744 432   168 144 4ع السداسي س مجمو 

 

 السنة الثالثة مف الطور الثاني
        

 :5السداسي س 

 المجموع عمل شخصي أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية دروس األرصدة المعامل الحجـ الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميـ و ت
 وحدات التعميـ األساسية

 18 12 408 312   24 72  1.3و ت أس 
 6 4 120 96     24 السياسة والمزيج الطاقوؼ 

 6 4 144 96   24 24 االبتكار التكنولوجي وأداء المؤسسات
 6 4 144 120     24 تسويق الطاقة

 وحدات التعميـ المنيجية
 9 7 184 112   48 24 1.3و ت ـ 

 5 4 112 64   24 24 إدارة المخاطر وتقييميا
 4 3 72 48   24   2المنيجية 

 وحدات التعميـ االستكشافية
 3 4 96     24 72 1.3و ت إ 

 1 2 24       24 ندوة حوؿ االقتصاد الجزائرؼ 
 1 1 24       24 التحكيـ التجارؼ الدولي

 1 1 48     24 24 المقاوالتية
 30 23 688 424   96 168 5مجموع السداسي س 

 

 :6السداسي س 
 

 المجموع/سا أعماؿ فردية/سا التربص في المؤسسة/سا األرصدة المعامل الحجـ الساعي السداسي  و ت( وحدة التعميـ )
 وحدات التعميـ األساسية

 30 2 720 480 240  2.3و ت أس 
 30 2 720 480 240 إعداد مذكرة الماستر

 30 2 720 480 240 6مجموع السداسي س 
ػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ  ػ
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 يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر، 2019فيفري  07 مؤّرخ في 134رقـ  قػػرار
 بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف في "إدارة الخدمات الصحية"

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبري  سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ ذؼ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
 2008يشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ ر  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميت وز الذؼ يحدد صالحيا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ االولى عاـ  18المؤّرخ في  86-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

إلى مدرسة المتّضمف تحوي  المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف،  2017
 .عميا إلدارة األعماؿ

مف تأىي  المدارس العميا لضماف التكويف في  2017جويمية  31المؤرخ في  857قتضى القرار رقـ وبم - والمتضَّ
 .الطور الثاني

 رر ػػػػػيػق
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيدايوجي لني  شيادة ماستر في "إدارة الخدمات الصحية" الماّدة األولػى:
 بتممساف، طبقا لممحق ىذا القرار. بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ

 يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ :2المػػادة 
 .4192/4197بتممساف، ابتداء مف السنة الجامعية 

 العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، كّ  فيما يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة :3المػػاّدة 
 .يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

  2019 فيفري  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 راألستاذ طاىر حجا                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "الذي يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في "إدارة الخدمات الصحية 2019فيفري  07مؤّرخ في ال 134ممحق القرار رقـ 
 العميا إلدارة األعماؿ بتممساف بالمدرسة

 السنة األولى مف الطور الثاني
 

 1السداسي  س

 وحدة التعميـ
 الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعماؿ 
 امتحاف متواصل أعماؿ أخرى  تطبيقية

 ساسيةوحدات التعميـ األ    
          )إج/إخ( 1و ت أ 

 X X 5 2 04.5  1,5 1,5 112.5 إدارة األعماؿ  مبادغ
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 X X 5 2 04.5  1,5 1,5 112.5 إدارة الجودة
          )إج/إخ( 2و ت أ  

 X X 4 2 03  1,5 1,5 90 جباية المؤسسات 
 X X 4 2 03  1,5 1,5 90 الرياضيات المالية
 ةوحدات التعميـ المنيجي

          )إج/إخ( 1و ت ـ  
 X X 4 2 03  1,5 1,5 90  1بحوت العمميات 

 X X 3 2 01.5  1,5 1,5 67.5 مراقبة التسيير والتسيير التنبئي 
 X X 2 2 01.5   1,5 45 المنيجية 

 وحدات التعميـ االستكشافية
          )إج/إخ(1و ت إ   

 X X 1 1    1,5 22,5 قانوف األعماؿ 
 حدة التعميـ األفقيةو 

          )إج/إخ(1و ت أ ؼ 
لغة أجنبية )المغة اإلنجميزية 

 X X 1 1   1,5  22,5 (5لألعماؿ( )

 X X 1 1  1,5   22,5 (5اإلعالـ اآللي في التسيير )
   30  21 1.5 10.5 12 675 1مجموع السداسي 

 

 2السداسي  س

 وحدة التعميـ

الحجـ الساعي 
 الساعي األسبوعي الحجـ السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 امتحاف متواصل أخرى 

 وحدات التعميـ األساسية 
          )إج/إخ( 1و ت أ 

 X X 5 2 04.5  1,5 1,5 112.5 إدارة األعماؿ االستراتيجية 
 X X 5 2 04.5  1,5 1,5 112.5 إدارة الموارد البشرية 

          )إج/إخ( 2و ت أ 
 X X 4 2 03  1,5 1,5 90 إدارة التسويق

 X X 4 2 03  1,5 1,5 90 إدارة عمميات اإلنتاج
 وحدات التعميـ المنيجية

          )إج/إخ( 1و ت ـ 
 X X 3 2 01.5  1,5 1,5 67.5 2بحوت العمميات 
 X X 2 2   1,5 1,5 45 ادارة المشاريع
 X X 4 1 06    90 تقرير التربص 

 وحدات التعميـ االستكشافية
          )إج/إخ(1و ت إ  

 X X 1 1   1,5  22,5 تحمي  البيانات 
 وحدة التعميـ األفقية

          )إج/إخ(1و ت أ ؼ
 X X 1 1   1,5  22,5 (6لغة أجنبية )المغة اإلنجميزية لألعماؿ( )

 X X 1 1  1,5   22,5 (6ي التسيير )اإلعالـ اآللي ف
   30  22.5 1.5 12 09 675 1مجموع السداسي 
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 السنة الثانية مف الطور الثاني
 

 3السداسي  س

 وحدة التعميـ

الحجـ الساعي 
 الحجـ الساعي األسبوعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة أسبوع  14-16
 موجية

ماؿ أع
 تطبيقية

أعماؿ 
 أخرى 

 امتحاف متواصل

 وحدات التعميـ األساسية    
          )إج/إخ( 1و ت أ 

 X X 6 2 06   1,5 1,5 135 أدارة األعماؿ واقتصاد الخدمات
 X X 6 2 06   1,5 1,5 135 اقتصاد الصحة

 X X 6 2 06   1,5 1,5 135 إدارة مؤسسات الصحة 
 ةوحدات التعميـ المنيجي

          )إج/إخ( 1و ت ـ 
 X X 5 2 04.5   1,5 1,5 112,5 المحاسبة العامة 

 X X 4 2 03   1,5 1,5 90 تسيير ميزانية مؤسسات الصحة  
 وحدات التعميـ االستكشافية

          )إج/إخ(1و ت إ  
 X X 1 1    1,5   22,5 التحرير االدارؼ 

 وحدة التعميـ األفقية
          إخ()إج/1و ت أ ؼ

 X X 1 1    1,5   22,5 (7لغة أجنبية )المغة اإلنجميزية لألعماؿ( )
 X X 1 1  1,5   22,5 (7اإلعالـ اآللي في التسيير )

   30  25.5 1.5 10.5 07.5 675 1مجموع السداسي 
 

 4السداسي  س

 وحدة التعميـ

الحجـ الساعي 
 الحجـ الساعي األسبوعي السداسي

 رصدةاأل  المعامل
 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 امتحاف متواصل أخرى 

 وحدات التعميـ األساسية
          )إج/إخ( 1و ت أ 

 X X 6 2 06  1,5 1,5 135 تموي  النظاـ الصحي
 X X 6 2 06  1,5 1,5 135 ادارة خدمات الصحة
 X X 6 2 06  1,5 1,5 135 نظاـ معمومات الصحة

 وحدات التعميـ المنيجية
          )إج/إخ( 1و ت ـ 

 X X 5 2 04.5  1,5 1,5 112,5 محاسبة المواد في المؤسسات الصحة
 X X 4 2 03  1,5 1,5 90 النظاـ الصحي لمجزائر

 وحدات التعميـ االستكشافية
          )إج/إخ(1و ت إ  

 X X 1 1   1,5  22,5 المقاوالتية
 وحدة التعميـ األفقية
          )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 X X 1 1   1,5  22,5 (8لغة أجنبية )المغة اإلنجميزية لألعماؿ( )
 X X 1 1  1,5   22,5 (8اإلعالـ اآللي في التسيير )

   30  25.5 1.5 10.5 07.5 675 1مجموع السداسي 
 



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   178

 

 

 

 السنة الثالثة مف الطور الثاني
 

 5السداسي  س

 وحدة التعميـ

الحجـ الساعي 
 السداسي

 الحجـ الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييـ

 محاضرة أسبوع 14-16
أعماؿ 
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 امتحاف متواصل أخرى 

 وحدات التعميـ األساسية
          )إج/إخ( 1و ت أ 
 X X 6 2 06  1,5 1,5 135 التسويق الصحي

 X X 6 2 06  1,5 1,5 135 خاطر الصحةإدارة م
 X X 6 2 06  1,5 1,5 135 الصحة و نظاـ التاميف االجتماعي

 وحدات التعميـ المنيجية
          )إج/إخ( 1و ت ـ 

 X X 5 2 04.5  1,5 1,5 112,5 اإلحصاء التطبيقي في مصال  الصحة
 X X 4 2 03  1,5 1,5 90 منيجية البحث

 ستكشافيةوحدات التعميـ اال
          )إج/إخ(1و ت إ  

 X X 1 1   1,5  22,5 قانوف الصحة واألخالؽ الطبية
 وحدة التعميـ األفقية
          )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 X X 1 1   1,5  22,5 (9لغة أجنبية )المغة اإلنجميزية لألعماؿ( )
 X X 1 1  1,5   22,5 (9اإلعالـ اآللي في التسيير )

   30  25.5 1.5 10.5 07.5 675 1داسي مجموع الس
 

 6السداسي  س
 األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي 

 20 1 30 العمل الشخصي 
 10 1 15 التربص في المؤسسة

 30 2 675 6مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ماستر شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد، 2019فيفري  07 مؤّرخ في 135رقـ  قرار قػػرار

 بتممساف األعماؿ إلدارة العميا بالمدرسة "التسويق" في
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبري  سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ ي لمتعميـ العالي،القانوف التوجيي
 ،2017 سنة يشت 17 الموافق 1438 عاـ القعدة ذؼ 25 في المؤرخ 243-17 رقـ الرئاسي المرسـو وبمقتضى -

 .المعدؿ الحكومة، أعضاء تعييف والمتضمف
 2008يشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 لمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،ا
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 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادػ 18 في المؤّرخ 86-17 ـرق التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 مدرسة إلى بتممساف، التسيير وعموـ والتجارية االقتصادية العموـ في التحضيرية المدرسة تحوي  المتّضمف 2017
 .األعماؿ إلدارة عميا

مف 2017 جويمية 31 في المؤرخ 857 رقـ القرار وبمقتضى -  في التكويف لضماف العميا مدارسال تأىي  والمتضَّ
 .الثاني الطور

 رر ػػػػػيػق
 

 العميا بالمدرسة " التسويق في " استرييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيدايوجي لني  شيادة م :الماّدة األولػى
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.بتممساف األعماؿ إلدارة

 األعماؿ إلدارة العميا بالمدرسة ت الطمبة المسجميف في الطور الثانييسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعا :2المػػادة 
 .4192/4197، ابتداء مف السنة الجامعية بتممساف

، كّ  فيما بتممساف األعماؿ إلدارة العميا المدرسة: يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير 3اّدة ػػالم
 .في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر

  2019 فيفري  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 "انتسىيق" في ماستز شهادة نىيم انبيذاغىجي انبزوامج يحذّد انذي 2119فيفزي  17 انمؤّرخ في 135 مهحق انقزار رقم

 بتهمسان األعمال إلدارة انعهيا بانمذرست

 السنة األولى مف الطور الثاني
 

 1السداسي  س

 تعميـوحدة ال

الحجـ الساعي 
 الحجـ الساعي األسبوعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

أعماؿ  أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
 تطبيقية

أعماؿ 
 امتحاف متواصل أخرى 

 وحدات التعميـ األساسية    
          )إج/إخ( 1و ت أ 

 X X 5 2 04.5  1,5 1,5 112.5 إدارة األعماؿ  مبادغ
 X X 5 2 04.5  1,5 1,5 112.5 إدارة الجودة

          )إج/إخ( 2و ت أ 
 X X 4 2 03  1,5 1,5 90 جباية المؤسسات 
 X X 4 2 03  1,5 1,5 90 الرياضيات المالية

 وحدات التعميـ المنيجية
          )إج/إخ( 1و ت ـ 

 X X 4 2 03  1,5 1,5 90  1بحوت العمميات 
 X X 3 2 01.5  1,5 1,5 67.5 سيير والتسيير التنبئي مراقبة الت     
 X X 2 2 01.5   1,5 45 المنيجية       
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 وحدات التعميـ االستكشافية
          )إج/إخ(1و ت إ  

 X X 1 1    1,5 22,5 قانوف األعماؿ 
 وحدة التعميـ األفقية

          )إج/إخ(1و ت أ ؼ
 X X 1 1   1,5  22,5 (5لألعماؿ()لغة أجنبية )المغة اإلنجميزية 

 X X 1 1  1,5   22,5 (5اإلعالـ اآللي في التسيير ) 
   30  21 1.5 10.5 12 675 1مجموع السداسي 

 

 2السداسي  س

 وحدة التعميـ

الحجـ الساعي 
 الحجـ الساعي األسبوعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 امتحاف متواصل أخرى 

 وحدات التعميـ األساسية    
          )إج/إخ( 1و ت أ 

 X X 5 2 04.5  1,5 1,5 112.5 إدارة األعماؿ االستراتيجية 
 X X 5 2 04.5  1,5 1,5 112.5 إدارة الموارد البشرية 

          )إج/إخ( 2و ت أ 
 X X 4 2 03  1,5 1,5 90 إدارة التسويق

 X X 4 2 03  1,5 1,5 90 إدارة عمميات اإلنتاج
 وحدات التعميـ المنيجية

          )إج/إخ( 1و ت ـ 
 X X 3 2 01.5  1,5 1,5 67.5 2بحوت العمميات 
 X X 2 2   1,5 1,5 45 ادارة المشاريع
 X X 4 1 06    90 تقرير التربص 

 وحدات التعميـ االستكشافية
          )إج/إخ(1و ت إ  

 X X 1 1   1,5  22,5 تحمي  البيانات 
 وحدة التعميـ األفقية

          )إج/إخ(1و ت أ ؼ
 X X 1 1   1,5  22,5 (6لغة أجنبية )المغة اإلنجميزية لألعماؿ( )

 X X 1 1  1,5   22,5 (6اإلعالـ اآللي في التسيير )
   30  22.5 1.5 12 09 675 1مجموع السداسي 

 

 السنة الثانية مف الطور الثاني
 

 3السداسي  س

 وحدة التعميـ

الحجـ الساعي 
 الحجـ الساعي األسبوعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 امتحاف متواصل أخرى 

 وحدات التعميـ األساسية    
          )إج/إخ( 1و ت أ 

 X X 6 2 06  1,5 1,5 135 تسويق الخدمات
 X X 6 2 06  1,5 1,5 135 سموؾ المستيمؾ

 X X 6 2 06  1,5 1,5 135 نظاـ المعمومات التسويقي
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 وحدات التعميـ المنيجية
          )إج/إخ( 1و ت ـ 

 X X 5 2 04.5  1,5 1,5 112,5 سياسات المنتج
 X X 4 2 03  1,5 1,5 90 نظاـ التوزيع

 وحدات التعميـ االستكشافية
          )إج/إخ(1و ت إ  

 X X 1 1   1,5  22,5 التحرير االدارؼ 
 وحدة التعميـ األفقية

          )إج/إخ(1و ت أ ؼ
 X X 1 1   1,5  22,5 (7لغة أجنبية )المغة اإلنجميزية لألعماؿ( )

 X X 1 1  1,5   22,5 (7اإلعالـ اآللي في التسيير )
   30  25.5 1.5 10.5 07.5 675 1مجموع السداسي 

 

 4السداسي  س

 وحدة التعميـ

الحجـ الساعي 
 السداسي

 الحجـ الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييـ

 محاضرة أسبوع 14-16
أعماؿ 
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 أخرى 

 امتحاف متواصل

 وحدات التعميـ األساسية    
          )إج/إخ( 1و ت أ 

 X X 6 2 06  1,5 1,5 135 التسويق االستراتيجي
 X X 6 2 06  1,5 1,5 135 التسويق االجتماعي

 X X 6 2 06  1,5 1,5 135 التسويق الدولي
 وحدات التعميـ المنيجية

          )إج/إخ( 1و ت ـ 
 X X 5 2 04.5  1,5 1,5 112,5 االتصاالت التسويقية

 X X 4 2 03  1,5 1,5 90 لتجارؼ التفاوض ا
 وحدات التعميـ االستكشافية

          )إج/إخ(1و ت إ  
 X X 1 1   1,5  22,5 المقاوالتية

 وحدة التعميـ األفقية
          )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 X X 1 1   1,5  22,5 (8لغة أجنبية )المغة اإلنجميزية لألعماؿ( )
 X X 1 1  1,5   22,5 (8اإلعالـ اآللي في التسيير )

   30  25.5 1.5 10.5 07.5 675 1مجموع السداسي 
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 السنة الثالثة مف الطور الثاني:
 

 5السداسي  س

 وحدة التعميـ

الحجـ الساعي 
 الحجـ الساعي األسبوعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 امتحاف متواصل رى أخ

 وحدات التعميـ األساسية    
          )إج/إخ( 1و ت أ 

 X X 6 2 06  1,5 1,5 135 التسويق اإللكتروني
 X X 6 2 06  1,5 1,5 135 أخالقيات التسويق

 135 1,5 1,5  06 2 6 X X (CRMإدارة عالقات العمالء )
 وحدات التعميـ المنيجية

          )إج/إخ( 1و ت ـ 
 X X 5 2 04.5  1,5 1,5 112,5 سياسات األسعار

 X X 4 2 03  1,5 1,5 90 قوة البيع
 وحدات التعميـ االستكشافية

          )إج/إخ(1و ت إ  
 X X 1 1   1,5  22,5 منيجية البحث

 وحدة التعميـ األفقية
          )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 X X 1 1   1,5  22,5 (9) لغة أجنبية )المغة اإلنجميزية لألعماؿ(
 X X 1 1  1,5   22,5 (9اإلعالـ اآللي في التسيير )
   30  25.5 1.5 10.5 07.5 675 1مجموع السداسي 

  

 6السداسي  س
 األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي 

 20 1 30 العمل الشخصي 
 10 1 15 التربص في المؤسسة

 30 2 675 6مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لسنتي القسـ التحضيري المدمج يحّدد البرنامج البيداغوجي، 2019فيفري  07 مؤّرخ في 136 رقـ قػػرار

 المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمرافبالمدرسة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبري  سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99رقـ بمقتضى القانوف  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 ،2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .مف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتض
 2008 سنة يوليو 14 الموافق 1429 عاـ رجب 11 في المؤّرخ 213-08 رقـ التنفيذؼ المرسـو وبمقتضى -

 .المعّدؿ الجامعة، خارج مدرسة إلى المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف المدرسة تحوي  المتضّمف
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
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 2016جواف سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذؼ يحدد القانوف 

نوفمبر  03المؤرخ في  705المعدؿ لممحق القرار رقـ  2014 أوت 02المؤرخ في  716وبمقتضى القرار رقـ  -
 لميندسة العموـ المتعددة المدمج بالمدرسة التحضيرؼ  القسـ لسنتيالمتضمف تحديد البرنامج البيدايوجي و  2011

 العمراف.و  المعمارية
سة معمارية، عمراف وميف اجتماع المجنة الوطنية البيدايوجية لممدارس العميا في ميداف ىند بناء عمى محضر -

 .2018أبري   30المدينة، المؤرخ في 
 رر ػػػػػيػق

 المتعددة المدمج بالمدرسة التحضيرؼ  القسـ لسنتيييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيدايوجي  المادة األولػى:
 ىذا القرار. حقم، وفقا لمالعمراف و المعمارية لميندسة العموـ

 العمـو المتعددة المدمج لممدرسة التحضيرؼ  بالقسـىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف يسرؼ مفعوؿ  :2 المادة
 .4192/9419، ابتداء مف السنة الجامعية العمراف و المعمارية لميندسة

 المذكور أعاله. 4192 أوت 14المؤرخ في  792تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3 المػػادة

، والعمراف المعمارية لميندسة العموـ المتعددةالمدرسة  ةمتعميـ والتكويف العالييف ومدير يكّمف المدير العاـ ل :4المػػادة 
 كّ  فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

  2019 فيفري  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 برنامج البيداغوجي لسنتي القسـ التحضيري المدمجلاحّدد الذي ي 2019فيفري  07 مؤّرخ فيال 136ممحق القرار رقـ 
 بالمدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف

 السنة األولى:
 

 1السداسي س

 وحدة التعميـ و ت
 اسبوع( 14الحجـ الساعي السداسي ) الحجـ الساعي األسبوعي

 المعامل
 دروس

أعماؿ 
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

 ورشة المشروع
ع عمل مجمو 

 حضوري 
مجموع عمل 

 شخصي
 المجموع

 وحدات التعميـ أساسية
                 1.1.1ت أ   و
 5 سا250 سا124 سا126 سا9       1ورشة المشروع  
 1 سا50 سا29 سا21       30سا1 1نظرية المشروع  

                 2.1.1و ت أ
 2 سا75 سا33 سا42   45سا00 45سا00 30سا1 1تكنموجيا المواد 

 2 سا75 سا33 سا42     30سا1 30سا1 تاريخ اليندسة المعمارية 
 1 سا50 سا8 سا42     30سا1 30سا1 1فزياء العمارة 
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 وحدات التعميـ المنيجية
   1.1.1و ت ـ 

 2 سا50 سا8 سا42     30سا1 30سا1 1ىندسة وصفية و منظور 
 2 سا50 سا29 سا21     30سا1   أدوات الرقمية

 2 سا50 سا29 سا21     30سا1   1الرسـ المقنف لميندسة المعمارية 
 1 سا25 سا4 سا21       30سا1 1رياضيات 

 وحدات التعميـ األفقية
   1.1.1و ت أ

 1 سا25 سا4 سا21     30سا1   1المغة الفرنسية 
 وحدات التعميـ االستكشافية

   1.1.1و ت إ
 1 سا50 سا29 سا21     30سا1   1التعبير الفني 

 20 سا750 سا330 سا420 00سا9 00سا45 15سا11 00سا9 1مجموع السداسي  
 

 

 2السداسي س 

 وحدة التعميـ و ت
 اسبوع( 14الحجـ الساعي السداسي ) الحجـ الساعي األسبوعي

 المعامل
 ورشة المشروع أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية دروس

مجموع عمل 
 حضوري 

مجموع عمل 
 شخصي

 مجموعال

 وحدات التعميـ أساسية
   1.2.1و ت أ  

 5 سا250 سا124 سا126 سا9       2ورشة المشروع 
 1 سا50 سا29 سا21       30سا1 2نظرية المشروع  

   2.2.1و ت أ
 2 سا75 سا33 سا42   45سا00 45سا00 30سا1 2تكنموجيا المواد 

 2 سا75 سا33 اس42     30سا1 30سا1 2تاريخ اليندسة المعمارية 
 1 سا50 سا8 سا42     30سا1 30سا1 2فزياء العمارة 

 وحدات التعميـ المنيجية
   1.2.1و ت ـ 

 2 سا50 سا8 سا42     30سا1 30سا1 2ىندسة وصفية و منظور 
 2 سا50 سا29 سا21     30سا1   1التصميـ المدعـ باإلعالـ اآللي 
 2 سا50 سا29 سا21     30سا1   1الرسـ المقنف لميندسة المعمارية 

 1 سا25 سا4 سا21       30سا1 2رياضيات 
 وحدات التعميـ األفقية

   1.2.1و ت أ
 1 سا25 سا4 سا21     30سا1   2المغة الفرنسية 

 وحدات التعميـ االستكشافية
   1.2.1و ت إ

 1 سا50 سا29 سا21     30سا1   2التعبير الفني 
 20 سا750 سا330 سا420 00سا9 00سا45 15سا11 00سا9 2مجموع السداسي 
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 السنة الثانية:      
 :3السداسي س 

 وحدة التعميـ و ت
 اسبوع( 14الحجـ الساعي السداسي ) الحجـ الساعي األسبوعي

مجموع عمل  ورشة المشروع أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية دروس المعامل
 حضوري 

مجموع عمل 
 المجموع شخصي

 عميـ أساسيةوحدات الت
   2.1.1و ت أ  

 5 سا250 سا124 سا126 سا9       3ورشة المشروع 
 1 سا50 سا29 سا21       30سا1 3نظرية المشروع  

   2.2.1و ت أ
 2 سا75 سا33 سا42     30سا1 30سا1 1البناء 

 2 سا75 سا33 سا42     30سا1 30سا1 3تاريخ اليندسة المعمارية 
 1 سا50 سا8 سا42     30سا1 30سا1 1ء مقاومة مواد البنا

 وحدات التعميـ المنيجية
                 1.2.1و ت ـ 

 1 سا25 سا4 سا21       30سا1 سيسيولوجيا السكف
 1 سا25 سا4 سا21       30سا1 سيكولوجية الفضاء المعمارؼ 

 2 سا50 سا29 سا21     30سا1   2التصميـ المدعـ باإلعالـ اآللي 
 2 سا75 سا33 سا42   30سا1 30سا1   يات المس  المعمارؼ تقن

 وحدات التعميـ األفقية
                 1.2.1و ت أ

 1 سا25 سا4 سا21     30سا1   3المغة الفرنسية 
 وحدات التعميـ االستكشافية

                 1.2.1و ت إ
 1 سا50 سا29 سا21     30سا1   عمـ رسـ الخرائط
 19 سا750 سا330 سا420 00سا9 30سا1 30سا10 00سا9 3السداسي  مجموع

 

 :4السداسي س 
 

 وحدة التعميـ و ت
 اسبوع( 14الحجـ الساعي السداسي ) الحجـ الساعي األسبوعي

مجموع عمل  ورشة المشروع أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية دروس المعامل
 حضوري 

مجموع عمل 
 المجموع شخصي

 ساسيةوحدات التعميـ أ
   2.1.1و ت أ  

 5 سا250 سا124 سا126 سا9       4ورشة المشروع  
 1 سا50 سا29 سا21       30سا1 4نظرية المشروع  

   2.2.1و ت أ
 2 سا75 سا33 سا42     30سا1 30سا1 2البناء 

 2 سا75 سا33 سا42     30سا1 30سا1 4تاريخ اليندسة المعمارية 
 1 سا50 سا8 سا42     30سا1 30سا1 2مقاومة مواد البناء 

 وحدات التعميـ المنيجية
   1.2.1و ت ـ 

 1 سا75 سا54 سا21       30سا1 جغرافية السكف
 1 سا100 سا58 سا42     30سا1 30سا1 3التصميـ المدعـ باإلعالـ اآللي

 وحدات التعميـ األفقية
   1.2.1و ت أ

 1 سا25 سا4 سا21     30سا1   المغة الفرنسية 
 وحدات التعميـ االستكشافية

   1.2.1و ت إ
 1 سا50 سا29 سا21     30سا1   التصوير الفوتويرافي لميندسة المعمارية

 15 سا750 سا372 سا378 00سا9 سا0 00سا9 00سا9 4مجموع السداسي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د البرنامج البيداغوجي، 2019فيفري  07 في مؤّرخ 137رقـ  قػػرار  لنيل شيادة الميندس المعماري  يحدِّ
 بالمدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 المتضّمف 1999أبري  سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
المتضمف  1972أكتوبر سنة  03الموافق  1392شعباف عاـ  25المؤّرخ في  190-72رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 .حصوؿ عمى دبموـ الميندس المعمارؼ تنظيـ الدروس لم
 ،2017 يشت سنة 17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  213-08وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .معة، المعّدؿالمتضّمف تحوي  المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف إلى مدرسة خارج الجا
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
والمتضمف تحديد البرنامج البيدايوجي لني  دبموـ الميندس  2014أوت  02المؤرخ في  717وبمقتضى القرار رقـ  -

 .عمـو لميندسة المعمارية والعمرافالمدرسة المتعددة الالمعمارؼ ب
اجتماع المجنة الوطنية البيدايوجية لممدارس العميا في ميداف ىندسة معمارية، عمراف وميف  بناء عمى محضر -

 .2018أبري   30المدينة، المؤرخ في 
 رر ػػػػػيػق

 

وجي لني  شيادة الميندس المعمارؼ بالمدرسة المتعددة ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداي :المػػادة األولػى
 العمـو لميندسة المعمارية والعمراف ، وفقا لممحق ىذا القرار.

يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة المتعددة العموـ لميندسة  :4 المػػادة
 .4192/9419لجامعية المعمارية والعمراف ، ابتداء مف السنة ا

 المذكور أعاله. 4192أوت  14المؤرخ في  797: تمغى أحكاـ القرار رقـ  3المػػادة

: يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف، 2 المػػادة
 النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. كّ  فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في

  2019 فيفري  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الميندس المعماري احّدد ، الذي ي2019فيفري  07 مؤّرخ فيال 137ممحق القرار رقـ 
 بالمدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف  

 السنة األولى
 

 1السداسي س

 وحدة التعميـ و ت
 اسبوع( 14الحجـ الساعي السداسي ) الحجـ الساعي األسبوعي

أعماؿ  دروس المعامل
ورشة  أعماؿ تطبيقية موجية

 المشروع
مجموع عمل 

 حضوري 
عمل 

 المجموع شخصي

 وحدات التعميـ أساسية
   1.1.1ت أ   و

 5 سا250 سا124 سا126 30سا9      ورشة المشروع العمراني
 1 سا50 سا29 سا21       30سا1 نينظريات المشروع العمرا

   2.1.1و ت أ
 2 سا75 سا33 سا42     30سا1 30سا1 البناء

 2 سا75 سا33 سا42     30سا1 30سا1 البنية التحتية والتنق 
 وحدات التعميـ المنيجية

   1.1.1و ت ـ 
 2 سا75 سا33 سا42     30سا1 30سا1 1تاريخ اليندسة المعمارية 

 2 سا75 سا33 سا42    30سا1 30سا1 نظريات العمرانيةالتاريخ و ال
 2 سا75 سا33 سا42   30سا1   30سا1  تييئة الفضاء العمراني ونظاـ المعموماتية الجغرافية

 وحدات التعميـ األفقية
   1.1.1و ت أ

 1 سا50 سا29 سا21       30سا1 البيئة والمخاطر الكبرػ 
 1 سا25 سا4 سا21     30سا1   1المغة االنجميزية 

 18 سا750 سا351 سا399 30سا9 30سا1 30سا7 30سا10 1مجموع السداسي 
 

 2السداسي س

 وحدة التعميـ و ت
 اسبوع( 14الحجـ الساعي السداسي ) الحجـ الساعي األسبوعي

مجموع عمل  ورشة المشروع أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية دروس المعامل
 المجموع عمل شخصي حضوري 

 ات التعميـ أساسيةوحد
   1.2.1و ت أ  

 5 سا250 سا124 سا126 سا9      ورشة المشروع العمراني
 1 سا50 سا29 سا21       30سا1 التركيب العمراني

   2.2.1و ت أ
 2 سا75 سا33 سا42     30سا1 30سا1 ىياك  البناء
 2 سا75 سا33 سا42     30سا1 30سا1 ىندسة المدينة

 المنيجية وحدات التعميـ
   1.2.1و ت ـ 

 2 سا75 سا33 سا42     30سا1 30سا1 2تاريخ اليندسة المعمارية 
 1 سا50 سا29 سا21       30سا1 قانوف وأدوات التعمير
 1 سا50 سا29 سا21       30سا1 سيسيولوجيا العمراف

 1 سا50 سا29 سا21     30سا1   التصميـ بنموذجة التصوير
 فقيةوحدات التعميـ األ

   1.2.1و ت أ
 1 سا25 سا4 سا21     30سا1   2المغة االنجميزية 

 وحدات التعميـ االستكشافية
   1.2.1و ت إ

 1 سا50   سا50         تربص االستيعاب
 17 سا750 سا343 سا407 سا9 35سا3 30سا7 00سا9 2مجموع السداسي 
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 السنة الثانية
 3السداسي س

 وحدة التعميـ و ت
 اسبوع( 14الحجـ الساعي السداسي ) جـ الساعي األسبوعيالح

مجموع عمل  ورشة المشروع أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية دروس المعامل
 المجموع عمل شخصي حضوري 

 وحدات التعميـ أساسية
   1.1.2و ت أ  

 5 سا300 سا174 سا126 سا9      ورشة المشروع المعمارؼ 
 1 سا50 سا29 سا21       30اس1 نظريات المشروع المعمارؼ 

   2.1.2و ت أ
 2 سا75 سا33 سا42     30سا1 30سا1 البناء واليياك  البناء 

 2 سا75 سا33 سا42     30سا1 30سا1 1تجييز
 وحدات التعميـ المنيجية

   1.1.2و ت ـ 
 1 سا50 سا29 سا21      30سا1 2020و 19تاريخ المعمار لمقرف الػ

 2 سا100 سا58 سا42   30سا1   30سا1 األدوات الرقمية
 وحدات التعميـ األفقية

                 1.1.2و ت أ
 1 سا50 سا29 سا21       30سا1 المنيجية العامة
 1 سا50 سا29 سا21     30سا1   3المغة االنجميزية 

 15 سا750 سا414 سا336 سا9 30سا1 30سا4 سا9 3مجموع السداسي 
 

 4السداسي س     

 وحدة التعميـ و ت
 اسبوع( 14الحجـ الساعي السداسي ) الحجـ الساعي األسبوعي

 المعامل
 ورشة المشروع أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية دروس

مجموع عمل 
 حضوري 

 المجموع عمل شخصي

 وحدات التعميـ أساسية
   1.2.2و ت أ  

 ورشة المشروع المعمارؼ 
 

 5 سا325 سا199 سا126 سا9    
   2.2.2أو ت 

 2 سا75 سا33 سا42     30سا1 30سا1 2البناء و اليياك  البناء 
 2 سا75 سا33 سا42     30سا1 30سا1 2تجييز

 وحدات التعميـ المنيجية
   1.2.2و ت ـ 

 2 سا75 سا33 سا42   30سا1   30سا1 نموذجة معموماتية المباني -أدوات الرقمية
 30سا1 قانوف البناء في الجزائر

 
 1 سا50 سا29 سا21    

 وحدات التعميـ األفقية
   1.2.2و ت أ

 1 سا50 سا29 سا21     30سا1   4المغة االنجميزية 
 وحدات التعميـ االستكشافية

   1.2.2و ت إ
     تربص اإلدماج في الوسط الميني

 
 1 سا100 سا50 سا50  

 14 سا750 سا406 سا344 سا9 30سا1 30سا4 سا6 4مجموع السداسي 
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 السنة الثالثة
 5السداسي س

 وحدة التعميـ و ت
 اسبوع( 14الحجـ الساعي السداسي ) الحجـ الساعي األسبوعي

أعماؿ  دروس المعامل
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

ورشة 
 المشروع

مجموع عمل 
 حضوري 

عمل 
 المجموع شخصي

 وحدات التعميـ أساسية
   1.1.3و ت أ  

 سة  حسبورشة المشروع  نياية الدرا
 6 سا300 سا174 سا126        3/إخ2/إخ1االختصاص إخ 

   2.1.3و ت أ
 3 سا150 سا87 سا63       30سا4 3/إخ2/إخ1دروس اختيارية حسب االختصاص إخ3

 وحدات التعميـ المنيجية
   1.1.3و ت ـ 

 1 سا100 سا79 سا21       30سا1 اقتصاد البناء
 1 سا125 سا104 سا21     30سا1   مناجمنت المشروع

 وحدات التعميـ  االستكشافية
   1.1.3و ت  إ

 1 سا75   سا75         تربص نياية الدراسة
 12 سا750 سا444 سا306 00سا9  30سا1 سا6 5مجموع السداسي 

       

 6السداسي س

 وحدة التعميـ و ت
 اسبوع( 14الحجـ الساعي السداسي ) الحجـ الساعي األسبوعي

أعماؿ  دروس المعامل
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

ورشة 
 المشروع

مجموع عمل 
 حضوري 

عمل 
 المجموع شخصي

 وحدات التعميـ األساسية
   2.3و ت أس 

 ورشة مشروع  نياية الدراسة  حسب 
 3 سا450 سا282 سا168 00سا12       3/إخ2/إخ1االختصاص إخ

 وحدات التعميـ المنيجية
   2.3و ت ـ 

 نياية الدراسة  حسب اعداد مذكرة 
 3 سا225 سا183 سا42     00سا3   3/إخ2/إخ1االختصاص إخ

 وحدات التعميـ األفقية
   2.3و ت أ

 3 سا75 سا61 سا14 سا1       3/إخ2/إخ1مناقشة مشروع  نياية الدراسة إخ
 9 سا750 سا526 سا224 00سا13  00سا3  6مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ماستر شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد، 2019فيفري  07 مؤّرخ في 138رقـ  قرار قػػرار

 بتممساف إلدارة األعماؿبالمدرسة العميا  "المؤسسات واستراتيجيات األعماؿ إدارة" في 
 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبري  سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99قـ بمقتضى القانوف ر  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
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 ،2017 سنة يشت 17 الموافق 1438 عاـ القعدة ذؼ 25 في المؤرخ 243-17 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -
 .المعدؿ الحكومة، أعضاء تعييف والمتضمف

 2008يشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 سنة فبراير 15 الموافق 1438 عاـ االولى جمادػ 18 في المؤّرخ 86-17 رقـ التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 سةمدر  إلى  بتممساف، التسيير وعموـ والتجارية االقتصادية العموـ في التحضيرية المدرسة تحوي  المتّضمف 2017
 .األعماؿ إلدارة عميا

مف 2017 جويمية 31 في المؤرخ 857 رقـ القرار وبمقتضى -  في التكويف لضماف العميا المدارس تأىي  والمتضَّ
 .الثاني الطور

 

 رر ػػػػػيػق
 

 اتواستراتيجي األعماؿ إدارةفي " استرييدؼ ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيدايوجي لني  شيادة م الماّدة األولػى:
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.بتممساف األعماؿ إلدارة العميا بالمدرسة "المؤسسات

 األعماؿ إلدارة العميا بالمدرسة يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني :2المػػادة 
 .4192/4197، ابتداء مف السنة الجامعية بتممساف

، كّ  فيما بتممساف األعماؿ إلدارة العميا المدرسةعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير يكّمف المدير ال :3اّدة ػػالم
 .يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

  2019 فيفري  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  رماست شيادة لنيل البيداغوجي البرنامج يحّدد الذي 2019فيفري  07 مؤّرخ فيال 138ممحق القرار رقـ 
 بتممساف األعماؿ إلدارة العميا بالمدرسة "المؤسسات واستراتيجيات األعماؿ إدارة" في

 السنة األولى مف الطور الثاني
 1السداسي  س

 وحدة التعميـ

الحجـ الساعي 
 الحجـ الساعي األسبوعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 امتحاف متواصل أخرى 

 وحدات التعميـ األساسية    
          )إج/إخ( 1و ت أ 

 X X 5 2 04.5   1,5 1,5 112.5 إدارة األعماؿ  مبادغ
 X X 5 2 04.5   1,5 1,5 112.5 إدارة الجودة

             )إج/إخ( 2و ت أ 
 X X 4 2 03   1,5 1,5 90 جباية المؤسسات 

 X X 4 2 03   1,5 1,5 90 المالية الرياضيات
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 وحدات التعميـ المنيجية
          )إج/إخ( 1و ت ـ 

 X X 4 2 03   1,5 1,5 90  1بحوت العمميات 
 X X 3 2 01.5   1,5 1,5 67.5 مراقبة التسيير و التسيير التنبئي 

 X X 2 2 01.5   1,5 45 المنيجية 
 وحدات التعميـ االستكشافية

          )إج/إخ(1و ت إ  
 X X 1 1      1,5 22,5 قانوف األعماؿ 

 وحدة التعميـ األفقية
          )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 X X 1 1    1,5   22,5 (5لغة أجنبية )المغة اإلنجميزية لألعماؿ( )
 X X 1 1  1,5   22,5 (5اإلعالـ اآللي في التسيير )

   30  21 1.5 10.5 12 675 1مجموع السداسي 
 

 

 2السداسي  س

 وحدة التعميـ
الحجـ الساعي 

 السداسي
 الحجـ الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

 امتحاف متواصل أعماؿ أخرى  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
 وحدات التعميـ األساسية    

          )إج/إخ( 1و ت أ 
 X X 5 2 04.5   1,5 1,5 112.5 يجية إدارة األعماؿ االسترات
 X X 5 2 04.5   1,5 1,5 112.5 إدارة الموارد البشرية 

           )إج/إخ( 2و ت أ 
 X X 4 2 03   1,5 1,5 90 إدارة التسويق

 X X 4 2 03   1,5 1,5 90 إدارة عمميات اإلنتاج
 وحدات التعميـ المنيجية

          )إج/إخ( 1و ت ـ 
 X X 3 2 01.5   1,5 1,5 67.5 2العمميات بحوت 

 X X 2 2    1,5 1,5 45 ادارة المشاريع
 X X 4 1 06    90 تقرير التربص 

 وحدات التعميـ االستكشافية
          )إج/إخ(1و ت إ  

 X X 1 1    1,5  22,5 تحمي  البيانات 
 وحدة التعميـ األفقية

          )إج/إخ(1و ت أ ؼ
 X X 1 1    1,5   22,5 (6بية )المغة اإلنجميزية لألعماؿ( )لغة أجن

 X X 1 1  1,5   22,5 (6اإلعالـ اآللي في التسيير )
   30  22.5 1.5 12 09 675 1مجموع السداسي 
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 مف الطور الثاني السنة الثانية
 3السداسي  س

 وحدة التعميـ

الحجـ الساعي 
 الحجـ الساعي األسبوعي السداسي 

 األرصدة معاملال
 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة أسبوع  14-16
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 أخرى 

 امتحاف متواصل

 وحدات التعميـ األساسية    
          )إج/إخ( 1و ت أ 

 X X 6 2 06   1,5 1,5 135 اقتصاد و استراتيجية المؤسسات
 X X 6 2 06   1,5 1,5 135 السموؾ التنظيمي

 X X 6 2 06   1,5 1,5 135 مة الشركاتحوك
 وحدات التعميـ المنيجية

          )إج/إخ( 1و ت ـ 
 X X 5 2 04.5   1,5 1,5 112,5 إدارة المعرفة

 X X 4 2 03   1,5 1,5 90 اإلحصاء التطبيقي
 وحدات التعميـ االستكشافية

          )إج/إخ(1و ت إ  
 X X 1 1    1,5   22,5 التحرير االدارؼ 

 وحدة التعميـ األفقية
          )إج/إخ(1و ت أ ؼ

 X X 1 1     1,5   22,5 (7لغة أجنبية )المغة اإلنجميزية لألعماؿ( )
 X X 1 1  1,5   22,5 (7اإلعالـ اآللي في التسيير )
   30  25.5 1.5 10.5 07.5 675 1مجموع السداسي 

 

 4السداسي  س

 وحدة التعميـ

عي الحجـ السا
 الحجـ الساعي األسبوعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

أعماؿ  محاضرة أسبوع 14-16
 موجية

أعماؿ 
 امتحاف متواصل أعماؿ أخرى  تطبيقية

 وحدات التعميـ األساسية    
          )إج/إخ( 1و ت أ 

 X X 6 2 06   1,5 1,5 135 مالية المؤسسة
 X X 6 2 06   1,5 1,5 135 االقتصاد اإلدارؼ 
 X X 6 2 06   1,5 1,5 135 ادارة المخاطر

 وحدات التعميـ المنيجية
          )إج/إخ( 1و ت ـ 

 X X 5 2 04.5   1,5 1,5 112,5 نظاـ المعمومات
 X X 4 2 03   1,5 1,5 90 إدارة عالقات العمالء 

 وحدات التعميـ االستكشافية
          )إج/إخ(1و ت إ  

 X X 1 1    1,5   22,5 اوالتيةالمق
 وحدة التعميـ األفقية

          )إج/إخ(1و ت أ ؼ
 X X 1 1    1,5   22,5 (8لغة أجنبية )المغة اإلنجميزية لألعماؿ( )
 X X 1 1  1,5   22,5 (8اإلعالـ اآللي في التسيير )

   30  25.5 1.5 10.5 07.5 675 1مجموع السداسي 
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 ف الطور الثانيالسنة الثالثة م
 5السداسي  س

 وحدة التعميـ
الحجـ الساعي 

 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي السداسي 

 امتحاف متواصل أعماؿ أخرى  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع  14-16
 وحدات التعميـ األساسية    

          )إج/إخ( 1و ت أ 
 X X 6 2 06   1,5 1,5 135 ؿ الدوليةادارة االعما
 X X 6 2 06   1,5 1,5 135 إدارة المواد

 X X 6 2 06   1,5 1,5 135 التسويق االستراتيجي
 وحدات التعميـ المنيجية

          )إج/إخ( 1و ت ـ 
 X X 5 2 04.5   1,5 1,5 112,5 التفاوض التجارؼ 
 X X 4 2 03   1,5 1,5 90 منيجية البحث

 حدات التعميـ االستكشافيةو 
          )إج/إخ(1و ت إ  

 X X 1 1    1,5   22,5 قانوف العم 
 وحدة التعميـ األفقية

          )إج/إخ(1و ت أ ؼ
 X X 1 1    1,5   22,5 (9لغة أجنبية )المغة اإلنجميزية لألعماؿ()

 X X 1 1  1,5   22,5 (9اإلعالـ اآللي في التسيير )
   30  25.5 1.5 10.5 07.5 675 1لسداسي مجموع ا

 

 6السداسي  س
 

 األرصدة المعامل السداسيالحجـ الساعي  
 20 1 30 العمل الشخصي 

 10 1 15 التربص في المؤسسة
 30 2 675 6مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد قائمة المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي، 2019 فيفري  10 مؤرخ في قػػرار

 والتكوينػػػػػات العاليػػػة التي تضمنيػػػػا
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1999أبري  سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99وبمقتضى القانوف رقـ  -

 .منو 1مكرر 43عّدؿ والمتّمـ، السيما المادة القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، الم
 2017أوت سنة  17الموافق  1438القعدة عاـ  ؼذ 25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .مف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتض
 2013ر سنة يناي 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحّدد دفتر  2016أكتوبر سنة  30الموافق  1438محـر عاـ  24المؤرخ في  1641وبمقتضى القرار رقـ  -

 .منو 6شرو  تسميـ رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي، السيما المادة 
 

 رر ػػػػػيػق
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أكتوبر  31الموافق  1438محـر عاـ  42المؤرخ في  9229مف القرار رقـ  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي 4192سنة 

 ي تضمنيػػػػا.المرخصة مف طرؼ وزير التعميـ العالي والبحث العممي، والتكوينػػػػػات العاليػػػة الت
تحّدد قػػػػائمػة المؤسسػػات الخػػػػاصة لمتكويف العػػػالي والبرامج البيدايوجية لمتكوينػػػػػات العاليػػػة التي تضمنيػػػػا  :2المادة 

 طبقػػػػػػػا لمالحق ىذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

  2019 فيفري  10 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 حث العمميوزير التعميـ العالي والب                                                                                                     

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الخاصة يحّدد قائمة المؤسسات الذي 2019فيفري  10 مؤرخ فيال ممحق القرار
 والتكوينػػػػػات العاليػػػة التي تضمنيػػػػا لمتكويف العالي

 رقـ
المؤسسة 

الخاصة لمتكويف 
 العالي

 رخصة المؤسس العنواف
 التكوينات العالية

 شيادة تاريخ االنطالؽ تخصص شعبة ميداف

01 
عميا المدرسة ال

لمفندقة واإلطعاـ 
 بالجزائر

طريق وطني 
عيف  11رقـ 

 البنياف  الجزائر

مؤسسة 
االستثمار 

 الفندقي

 559مقرر رقـ 
ديسمبر  06مؤرخ في 

2014 

 عمـو اقتصادية،
التسيير وعموـ 

 تجارية
طعاـ عمـو التسيير  2016-2015 تسيير فندقي وا 

ليسانس 
 مينية

          

02 
معيد 

المناجمنت 
 يروالتطو 

شارع دمحم  19
بوضياؼ 
.الشراقة. 
 الجزائر

بف عبد 
السالـ 
 براىيـ

 1023قرار رقـ 
أكتوبر  24مؤرخ في 

2017 

 عمـو اقتصادية،
التسيير وعموـ 

 تجارية

 عمـو التسيير
: تسيير إدارة أعماؿ

 المؤسسات
2017-2018 

ليسانس 
 مالية –: محاسبة مالية  عمـو مالية مينية

 : تسويق وبيعتسويق:  اريةعمـو تج
 تسويق واتصاؿ تسويق: عمـو مالية

2017-2018 
ماستر 
 عمـو تجارية ميني

إدارة  إدارة أعماؿ:
 أعماؿ المؤسسات

          

شارع  92 معيد النور 03
 فمسطيف البميدة

 كسـو مراد

 1024قرار رقـ 
أكتوبر  24مؤرخ في 
معدؿ بالقرار ، 2017

 915رقـ 
أكتوبر  16مؤرخ في 

2018 
 

آداب ولغات 
 أجنبية

 تعميمية - لغة إنجميزية
 أدب -

2017-2018 
ليسانس 
 مينية

 تعميمية - لغة فرنسية
 أدب -

 تعميمية - لغة إيطالية
 أدب -
 حضارة -

          

04 
معيد 

المناجمانت 
 بالجزائر

تجزئية رقـ 
سعيد  02

 حمديف الجزائر

زرورو 
 دمحم

 1025 قرار رقـ
أكتوبر  24مؤرخ في 

2017 
 

 عمـو اقتصادية،
ر وعموـ التسيي

 تجارية

 تسويق عمـو  تجارية
2017-2018 

ليسانس 
 مينية

 إدارة أعماؿ عمـو التسيير
 محاسبة ومالية عمـو مالية
 تسويق عمـو  تجارية

2017-2018 
ماستر 
 ميني

 عمـو التسيير
 إدارة أعماؿ

 دارة أعماؿ المشاريعإ
 تدقيق، محاسبة ، مالية عمـو مالية
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05 
معيد التكويف 
في التأمينات 

 والتسيير

شارع دودو  11
مختار. بف 
 عكنوف الجزائر

درار عبد 
 العالي

 341قرار رقـ 
أفري   11مؤرخ في 

2018 

عمـو اقتصادية 
وعموـ  التسيير

 تجارية

 عمـو تجارية
 رؼ فع  تجا

 
2018-2019 

ليسانس 
 مينية

 لوجستيؾ
 تأمينات عمـو مالية

      
  

  

06 
معيد إدارة 

 األعماؿ
 )أنسيـ سوب(

 3و 2
المقاطعة 
الصغيرة. 
 حيدرة، الجزائر

لعميري 
 عبد الحق

 342قرار رقـ 
أفري   11مؤرخ في

2018 
 

 916معدؿ بالقرار رقـ 
أكتوبر  16مؤرخ في 

2018 

اقتصادية،  عمـو
التسيير وعموـ 

 تجارية

 إدارة أعماؿ عمـو التسيير

ليسانس  2018-2019
 مينية

 تسويق عمـو تجارية
 محاسبة ومراقبة وتدقيق عمـو تجارية
 تجارة دولية عمـو تجارية
 مالية إسالمية عمـو مالية
 إقتصاد مالي وبنكي عمـو اقتصادية

      
  

  

مدرسة إدارة  07
 األعماؿ

منطقة السكف 
والعمراف الجديدة 
الجنوبية، الحي 

، 3)ب( رقـ 
 المدينة الجديدة
 تيزؼ وزو

 يػػػػػونس
 عبد المالؾ

                    343قرار رقـ 
أفري   11مؤرخ في 

2018 

 ،عمـو اقتصادية
التسيير وعموـ 

 تجارية

 إدارة األعماؿ عمـو التسيير

ليسانس  2018-2019
 مينية

 إدارة أعماؿ التجارة عمـو تجارية
 مالية وبنوؾ عمـو مالية
عمـو مالية 
 محاسبة وتدقيق ومحاسبة

          

08 
معيد 

 اإللكترونيؾ
 والميكانيؾ

حي برانسي. 
. طريق 9رقـ 
 الروبية 5رقـ 

طحكوت 
محي 
 الػػػػديف

                   344قرار رقـ 
أفري   11مؤرخ في 

2018 
ىندسة  وتكنولوجياعمـو  

 ليسانس 2019-2018 ميكانيؾ السيارات ميكانيكية
 مينية

          

09 
مدرسة التكويف 

في تقنيات 
 التسيير

حي زواوؼ دمحم، 
حي عيف هللا 

، دالي 4رقـ 
إبراىـ، الشراقة. 

 الجزائر

بػػوقػػػاؿ 
 أمنية

 397قرار رقـ 
أفري   29مؤرخ في 

2018 

 ،عمـو اقتصادية
التسيير وعموـ 

 تجارية

 تسيير الفنادؽ والسياحة عمـو التسيير

ليسانس  2018-2019
 مينية

 تجارة دولية عمـو تجارية
عمـو إقتصادية 

 محاسبة ومالية ومالية
     

 
    

10 
معيد  
 البصريات

 

طريق ب،  9رقـ 
 7تجزئة رقـ 
. 288محموش  

 رج بوعريريجب

زيتوني 
 بػػراىيـ
 

   917قرار رقـ 
اكتوبر  16مؤرخ في  

2018 
ليسانس  2019-2018 بصريات بصريات عمـو وتكنولوجيا

 مينية
     

   
  

11 
 مدرسة إدارة

 األعماؿ بالجزائر
 ()بيزناس سكوؿ

شارع درب األوراؽ 
 47الخضراء. رقـ 

 الجزائر حيدرة.

بوعصيدة 
 مميؾ

               945قرار رقـ 
نوفمبر  07مؤرخ في 

2018 

 عمـو اقتصادية،
التسيير وعموـ 

 تجارية
ليسانس  2019-2018 إدارة أعماؿ عمـو التسيير

 مينية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   2018جانفي  11 المؤرخ في 32يتمـ القرار رقـ ، 2019 فيفري  12 مؤرخ في 140رقـ  قػػرار

 بوىراف الوطنية المتعددة التقنياتوالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لممدرسة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
، 2012أكتوبر سنة  29الموافق  1433عاـ  ذؼ الحجة 13المؤرخ في  376-12رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات والمتضمف 
 .بوىراف

 2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 41سة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدر 

لممدرسة الوطنية ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2018جانفي  11المؤرخ في  32لقرار رقـ وبمقتضى ا -
 بوىراف.التقنيات  المتعددة

 رر ػػػػػيػق
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي :4192جانفي  99المؤرخ في  34مف القرار رقـ  4تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية:-بوىراف التقنيات  المتعددة المدرسة الوطنيةتنشأ لدػ   :2المادة "

 ،قسـ التكويف التحضيرؼ 
  اليندسة الكيربائية،قسـ 
 ،قسـ اليندسة الميكانيكية 
 ،قسـ اليندسة المدنية 
 ،قسـ ىندسة الطرائق والمواد 
 ،قسـ اليندسة الصناعية 
 األنظمة." ىندسة قسـ 

لتكويف العالييف ومدير المدرسة، ك  فيما يخصو، بتنفيذ ىذا يكمف ك  مف السادة المدير العاـ لمتعميـ وا :2المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019 فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2017أفريل  3 المؤرخ في 370القرار رقـ يعدؿ ، 2019 فيفري  12 مؤرخ في 141رقـ  قػػرار
 العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدةوالمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لممدرسة  

 

 العممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث 
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
، 2009سنة  يشت 10الموافق  1430عاـ  شعباف 19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 عة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة،إنشاء مدرسة خارج الجاموالمتضمف 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .منو 41الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
العميا ألساتذة ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لممدرسة 2017أفري   3المؤرخ في  370وبمقتضى القرار رقـ  -

 .التعميـ التكنولوجي بسكيكدة
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 رر ػػػػػيػق
 

 والمذكور أعاله كما يأتي: ،4197أفري   3المؤرخ في  371القرار رقـ  مف 4المادة  تعدؿ المادة األولى:
 األقساـ التالية:-العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة لمدرسة اتنشأ لدػ  :2المادة "

  العمـو الطبيعيةقسـ، 
 ،قسـ الرياضيات 
 ،قسـ الفيزياء والكيمياء 
 ".قسـ التكنولوجيا 

دة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة، ك  فيما يخصو، بتنفيذ ىذا يكمف ك  مف السا :2المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019 فيفري  12 فيائر حرر بالجز                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمقبوؿ  قاءنتيحدد معايير اال ، 2019 فيفري  12 مؤرخ في قػػرار
 في برنامج تحسيف المستوى في الخارج

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2014يوليو سنة  06الموافق  1435رمضاف عاـ  08رخ في المؤ  196-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تنظيـ الّتكويف وتحسيف المستوػ بالخارج وتسييرىما
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، المعدؿوالمتضمف تعيف أعضاء الحكومة
 1998يشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤرخ في  254-98نفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسـو الت -

 .والمتعمق بالّتكويف في الّدكتوراه، وما بعد الّتدرج المتخصص والتأىي  الجامعي، المعّدؿ والمتّمـ
 2008يشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .شيادة الماستر وشيادة الّدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس و 
 2010أكتوبر سنة  2الموافق  1431شواؿ عاـ  23المؤرخ في  231-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لقانوف األساسي لطالب الّدكتوراهالمتضمف او 

جانفي سنة  30، الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18ؤرخ في الم 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العممي، اّلذؼ يحّدد صالحيات وز 2013

 2011سنة  يوليو 3، الموافق 1432عاـ  شعباف أوؿمؤرخ في ال 236-11التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 .الّطبية القانوف األساسي لممقيـ في العموـ والمتضمف

مج تحسيف ايحدد معايير االنتقاء لمقبوؿ في بر ، الذؼ 2014ديسمبر   29مؤرخ في ال 2010قػػػػرار بمقتضى الو  -
 ، المعدؿ.في الخارج المستوػ 
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  يقػػػػػػػػػػرر
 

 الفصػػػػػػػل األوؿ
 أحكاـ عامػػة

 

 2الموافق  9230اـ رمضاف ع 2المؤرخ في  912-92مف المرسـو الرئاسي رقـ  21تطبيقا لممادة  المادة األولى:
 32و 37، 32والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المواد  4192سنة  يوليو

 .4192يوليو سنة  2الموافق  9230ـ رمضاف عا 2المؤرخ في  912-92مف المرسـو الرئاسي رقـ 
 تشتم  برامج تحسيف المستوػ في الخارج، عمى ما يأتي: :2المادة 

  ( أشير12تساوؼ ستة ) وتحسيف المستوػ في الخارج لمدة تق  أتداريب. 
 ( أياـ وخمسة 17ة )سبع بيف ياتمد وحاإلقامة العممية قصيرة المدػ ذات المستوػ العالي التي تترا

 .( يوما90عشر )
 ( 17المشاركة في التظاىرات العممية التي ال تتجاوز مدتيا سبعة )ياـأ. 

لدفتر الشرو  الممحق بيذا حراؾ ضمف برامج تحسيف المستوػ بالخارج طبقا تخصص وسائ  دعـ ال :3المادة 
 .القرار

تيدؼ برامج التكويف وتحسيف المستوػ بالخارج إلى تعزيز التكويف، مف أج  تدعيـ القدرات الوطنية مف  :4المادة 
المشاركة في التأطير باألساتذة في مصف األستاذية، وترويج المنشورات العممية الدولية، مف خالؿ 

الدولية لمؤسسات التكويف العالي ئية المؤتمرات والندوات الدولية المصنفة والمعترؼ بيا، بغية تعزيز المر 
 والبحث العممي الجزائرية، وتدعيـ المخطط التنموؼ لممؤسسة.

 أعاله بيف الفئات 4عتمادات المخصصة لبرامج تحسيف المستوػ بالخارج المحددة في المادة توزع اإل
 المختمفة كما يمي:

 55 % :تخصص لتدريبات تحسيف المستوػ، عمى النحو التالي 
 51%   لفائدة طمبة الدكتوراه األجراء ويير األجراء، الطمبة المسجميف في السنة الثانية ماستر

 والمقيميف في العمـو الطبية في طور التكويف.

 15 % تحت الوصاية. لفائدة مستخدمي اإلدارة المركزية لموزارة والمؤسسات 

 21 % .تخصص لإلقامة العممية قصيرة المدػ ذات المستوػ العالي 

 25 %  ذات الفائدة المؤكدة، عمى النحو التالي:تخصص لمتظاىرات العممية 

 21 %  لمصاريف التسجي  % 15لمتظاىرات العممية بأنواعيا المختمفة، تخصص منيا. 

 15 % .تخصص إلقامات التعاوف والتمثي  الدولي 

تمن  لممستفيديف مف برامج تحسيف المستوػ بالخارج منحة التربص التي تحدد نسبتيا طبقا لمتنظيـ  :5المادة 
 السارؼ المفعوؿ.
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رؼ المجالس العممية طأثر العودة مف تربصات تحسيف المستوػ، تقيـ تقارير العودة حسب الحالة مف  :6المادة 
ف طرؼ المصال  المؤىمة لإلدارة المركزية عف طريق لجنة لمؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي، أو م

 متخصصة تنشأ ليذا الغرض.
يمتـز مدراء مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي يتزويد قاعدة البيانات المخصصة لتسيير التربصات،  :7المادة 

الترشيحات  الموضوعة مف طرؼ وزارة التعميـ العالي والبحث العممي بغرض اإلعالف عف فت  مجاؿ
يداع الممفات، والتقييـ الذؼ يتـ طبقا لسمـ التقييمات الممحق بيذا القرار، واإلعالف عف النتائج.  وا 

تعمف مديرية التعاوف والتبادؿ ما بيف الجامعات، بداية ك  سنة مالية، عف افتتاح دورات االستفادة مف  :8المادة 
توحيد االجراءات عبر ك  مؤسسات التعميـ العالي  تربصات تحسيف المستوػ بالخارج، عمى أف تعم  عمى

 تباعيا عف طريق مذكرات تصدر سنويا ليذا الغرض.إوالبحث العممي، مع تحديد اإلجراءات الواجب 
ال يتـ اإلعالف عف قوائـ المستفيديف مف برامج تحسيف المستوػ بالخارج إال بعد المصادقة عمييا مف 

 يف المستوػ بالخارج.طرؼ المجنة الوطنية لمتكويف وتحس
قيـ وضعية تنفيذ تحسيف المستوػ نياية ك  نشا  مف طرؼ مديرية التعاوف والتبادؿ ما بيف الجامعات، تُ  :9المادة 

 وتتحدد مسؤولية مدير المؤسسة بحتمية تحقيق النتائج.
 

 يػػػػانػػثػػالالفصػػػػػػػػػػل 
 تداريب نحسيف المستوى في الخارج

 

 06الموافق  1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14مف المرسـو الرئاسي رقـ  36لممادة تطبيقا  :10المادة 
 ، والمذكورة أعاله، تنظـ تداريب تحسيف المستوػ في الخارج لفائدة األصناؼ التالية:2014يوليو سنة 

 يحضروف  األساتذة الباحثوف واألساتذة الباحثوف االستشفائيوف الجامعيوف والباحثوف الدائموف الذيف
 .أطروحة الدكتوراه، ابتداء مف التسجي  الثاني

  ،الطمبة يير األجراء المسجموف في الدكتوراه، الطمبة المقيموف في العموـ الطبية في طور التكويف
 .ابتداء مف التسجي  الثاني، والطمبة المسجموف في السنة الثانية ماستر

  كزية لموزارة والمؤسسات تحت الوصاية، الحاصموف المستخدموف اإلداريوف والتقنيوف في اإلدارة المر
 عمى األق  عمى شيادة جامعية.

 أعاله استيفاء الشرو  التالية: 10ينبغي عمى األساتذة والباحثيف والطمبة المذكوريف في المادة  :11المادة 
  التسجيالت وفق التسجي  بانتظاـ ابتداء مف التسجي  الثاني في الماستر أو الدكتوراه، عمى أف يحدد عدد

 .النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعوؿ
 المذكرة بالجزائر، والييئة المستقبمة  تقديـ مشروع عم  مؤشر عميو مف طرؼ المشرؼ عمى األطروحة أو

 .ؼ والمنيجية والتأثيرات المنتظرةالعم  واألىدا خطة بالخارج، تحدد فيو
 ية، تكوف بحثية في الخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية عال تحديد مؤسسة االستقباؿ: ىيئة جامعية أو

 .في مجاؿ اختصاص المترش 
 .تحديد مدة اإلقامة وفترة إجراء التربص 
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يتـ انتقاء المترشحيف لالستفادة مف تداريب تحسيف المستوػ بالخارج مف طرؼ المجمس العممي لمكمية  :12المادة 
المركز الجامعي أو المدرسة العميا أو مف طرؼ المجمس العممي أو المعيد لدػ الجامعة أو المعيد لدػ 

 لمؤسسة البحث.
عمى المجمس العممي إعطاء األولوية لدراسة المحتوػ العممي لمممف وعدـ االقتصار عمى دراسة الشك  

 اإلدارؼ فقط.
سة البحث تتـ المصادقة عمى قائمة المنتقيف مف طرؼ المجمس العممي لمؤسسة التعميـ العالي أو مؤس

 المعنية.
يتـ انتقاء المستخدميف اإلدارييف والتقنييف في اإلدارة المركزية لموزارة ومؤسسات التعميـ العالي والبحث  :13المادة 

 العممي تحت الوصاية لالستفادة مف تداريب تحسيف المستوػ مف بيف:
 ييف الميندسيف والتقنييف الساميفالمستخدميف التقن. 
 جييزات جديدة أو طرائق عم  ف الذيف ىـ في حاجة لتحييف المعارؼ والتكيف مع تالمستخدميف اآلخري

 .جديدة
  ػ اتخاذ القرار، بطمب مف الوصايةالمستخدميف العامميف عمى مستو. 
 أعاله، استيفاء الشرو  التالية: 13ينبغي عمى الفئات المذكورة في المادة  :14المادة 
 إثبات الحصوؿ عمى شيادة جامعية. 
 قع مف طرؼ مجمس مديرية حدد فيو األىداؼ والمنيجية والتأثيرات المنتظرة، وموَّ ـ مشروع عم  تُ تقدي

المؤسسة الجامعية أو البحثية أو مف طرؼ المصال  المؤىمة لإلدارة المركزية بالجزائر، إضافة إلى الييئة 
 .يتالءـ مع التخصص الميني لممترش المستقمة بالخارج شر  أف 

 الستقباؿ: ىيئة جامعية أو بحثية في الخارج ذات قدرات عممية وتكنولوجية عالية، تكوف تحديد مؤسسة ا
 .ختصاص المترش في مجاؿ ا

 .تحديد مدة اإلقامة وفترة إجراء التربص 
يتـ انتقاء المترشحيف لالستفادة مف تداريب تحسيف المستوػ بالخارج بالنسبة لمفئات المذكورة في المادة  :15المادة 

ه، مف طرؼ مجمس مديرية مؤسسة التعميـ العالي أو البحث العممي، وتتـ دراسة الممف العممي أعال 13
مف طرؼ لجنة متخصصة تنشأ ليذا الغرض، عمى أف تتـ المصادقة عمى قائمة المترشحيف المقبوليف مف 

 طرؼ المجمس العممي لممؤسسة الجامعية أو مؤسسة البحث المعنية.
مستخدمي اإلدارة المركزية لالستفادة مف تداريب تحسيف المستوػ بالخارج مف  يتـ انتقاء المترشحيف مف
 طرؼ مصالحيا المؤىمة.

تدعى مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي الى تنظيـ تربصات تحسيف المستوػ بالخارج لفائدة  :16المادة 
ات الجامعية أو البحثية أعاله ضمف اتفاقيات تعاوف مع الييئ 10األصناؼ المذكورة في نص المادة 

بالخارج ذات القدرات العممية والتكنولوجية، بما ييدؼ إلى عصرنة وتطوير اإلدارة في اختصاصات 
 المترشحيف.
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تستند عمميات االستفادة مف تداريب تحسيف المستوػ بالخارج إلى المخطط السنوؼ لمتكويف لإلدارة  :17المادة 
 والبحث العممي تحت الوصاية. المركزية أو لمؤسسات التعميـ العالي

تدعى ك  مؤسسة مف مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي، عند مناقشة مشروع ميزانيتيا عمى  :18المادة 
مستوػ المصال  المؤىمة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي الى تحديد احتياجاتيا وفقا لبرنامجيا 

 لمتكويف ومخطط التأطير.
أف يؤدؼ ك  تدريب الى تحقيق نتائج ايجابية عمى يرار نشر مقاؿ أو مداخمة، أو اكتساب كفاءة يجب  :19المادة 

 أو تقنية ذات أبعاد تكنولوجية حديثة...الخ، بما ييدؼ إلى تجسيد االنتشار الواسع.
 إثر العودة مف تحسيف المستوػ بالخارج يمتـز المستفيدوف بما يأتي: :20المادة 

 ئج المحققة أماـ لجنة عممية، أو لجنة متخصصة تنشأ ليذا الغرض، حسب تقديـ عرض عف النتا
لمصال  المؤىمة لى اأو إالحالة، التي تقوـ بحوصمة وتقديـ تقرير لممجمس العممي ومدير المؤسسة 

 .لإلدارة المركزية
  بص، تقديـ نسخة أصمية لتقرير التربص مؤشرا عميو مف طرؼ الييئة المستقبمة التي يجرػ فييا التر

 عمى أف يتضمف ما يأتي:
 أىداؼ التربص. 
 مكاف اإلقامة وفترتيا ومدتيا. 
   معيـاألشخاص المتعام. 
 ارب المجسدة أو ييرىا مف األعماؿوصفا موجزا لمتج. 
 ققة والمقاالت والمداخالت،...الخالنتائج المح. 
 أطروحة الدكتوراه ضروف حة لمذيف يُ مدػ التقدـ في األطروحة، والتعيد المحتم  بالمناقشة بالنسب. 
 .تقديـ التكميف بالميمة مؤشرا عميو مف طرؼ شرطة الحدود 

 

 ثػػػالػثػػالالفصػػػػػػػػػػل 
 اإلقامة العممية قصيرة المدى ذات المستوى العالي

 

 06افق المو  1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14مف المرسـو الرئاسي رقـ  37تطبيقا لممادة  :21المادة 
اإلقامات العممية قصيرة المدػ ذات المستوػ مف برامج أعاله، يستفيد  ، والمذكور2014 يوليو سنة

 العالي الفئات التالية:
  األساتذة واألساتذة االستشفائيوف الجامعيوف، ومدراء البحث، واألساتذة المحاضروف قسـ "أ"، واألساتذة

 .سـ "أ"قسـ "أ"، وأساتذة البحث ق المحاضروف اإلستشفائيوف الجامعيوف 
  األساتذة المحاضروف قسـ "ب" واألساتذة المحاضروف االستشفائيوف الجامعيوف قسـ "ب" وأساتذة البحث

 قسـ "ب" الذيف يحضروف التأىي  الجامعي.
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 ينبغي عمى المترشحيف لإلقامة العممية قصيرة المدػ ذات المستوػ العالي: :22المادة 
 جية والتأثيرات المنتظرة مف اإلقامة العممية، موقع مف تقديـ مشروع عم  تحدد فيو األىداؼ والمني

 .رجطرؼ المجمس العممي لممؤسسة األصمية والييئة المستقبمة بالخا
 .تحديد مؤسسة االستقباؿ، ومدة اإلقامة وفترة إجراء اإلقامة العممية 

يد لدػ المركز يتـ انتقاء المترشحيف مف طرؼ المجمس العممي لمكمية أو المعيد لدػ الجامعة أو المع
الجامعي أو المدرسة العميا أو مف طرؼ المجمس العممي لمؤسسة البحث، مع وجوب إعطاء األولوية 
لدراسة المحتوػ العممي لمممف وعدـ االقتصار عمى دراسة الشك  اإلدارؼ فقط، وتتـ المصادقة عمى 

 البحث المعنية. قائمة المنتقيف مف طرؼ المجمس العممي لمؤسسة التعميـ العالي أو مؤسسة
 إثر العودة مف اإلقامة العممية يمتـز المستفيد بتقديـ ما يأتي: :23المادة 

  ؼ المستفيدتقرير مفص  موقع مف طر. 
 تقبمة خالؿ فترة اإلقامة العمميةتقديـ وثيقة تثبت وجود المعني بالييئة المس. 
 لمحققةألعماؿ المنجزة والنتائج انسخ مف المداخالت المقدمة إف وجدت، وا. 
 .التكميف بالميمة مؤشرا عميو مف طرؼ شرطة الحدود 

 

 عػػػػػػػػالرابالفصػػػػػػػػػػل 
 المشاركة في التظاىرات العممية

 

 06الموافق  1435رمضاف عاـ  08المؤرخ في  196-14مف المرسـو الرئاسي رقـ  38تطبيقا لممادة  :24المادة 
ف المشاركة في التظاىرات العممية الدولية ذات الفائدة ، والمذكور أعاله، يستفيد م2014جويمية سنة 

 المؤكدة، إذا كاف ذلؾ مبررا بدعوة مف منظمي التظاىرة العممية، الفئات التالية:
  ف الجامعيوف، والباحثوف الدائموف األساتذة الباحثوف واألساتذة الباحثوف االستشفائيو. 
 وف الجامعيوف، والباحثوف الدائموف الذيف يحضروف األساتذة الباحثوف واألساتذة الباحثوف االستشفائي

أطروحة الدكتوراه، والطمبة المقيموف في العموـ الطبية المسجموف لتحضير شيادة الدراسات الطبية 
 .متخصصة ابتداء مف التسجي  الثانيال
 .الطمبة يير األجراء المسجموف لتحضير أطروحة الدكتوراه ابتداء مف التسجي  الثاني 

يجب عمى المترشحيف لالستفادة مف المشاركة في التظاىرات العممية تقديـ طمب مشاركة مبرر : 25المادة 
 ومصادؽ عميو مف طرؼ المجمس العممي لمؤسسة التعميـ العالي أو مؤسسة البحث األصمية.

ظيـ التظاىرة أعاله تقديـ مداخمة مقبولة مف طرؼ لجنة تن 24يتعيف عمى الفئات المذكورة في المادة : 26المادة 
العممية مع اشترا  مصادقة المجمس العممي لممؤسسة األصمية. أما بالنسبة لممسجميف لتحضير أطروحة 
الدكتوراه، يجب أف تكوف المداخمة ذات عالقة بموضوع األطروحة، بعد األخذ برأ ؼ المشرؼ عمى 

 األطروحة.
العالي أو مؤسسة البحث مع وجوب  يتـ انتقاء المترشحيف مف طرؼ المجمس العممي لمؤسسة التعميـ

 إعطاء األولوية لدراسة المحتوػ العممي لمممف.
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يمكف بصفة استثنائية لألساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف المشاركة في التظاىرات العممية دوف  :27المادة 
بية شر  تقديـ طمب تقديـ مداخمة في الممتقيات العممية والتقنية ذات الصمة بالتكويف في العموـ الط

 مشاركة مبرر ومصادؽ عميو مف طرؼ المجمس العممي لممؤسسة األصمية.
 إثػػػر العودة مف المشاركة في التظاىرة العممية يمتـز المستفيد بتقديـ ما يأتي: :28المادة 

 ،تقرير المشاركة موقع مف طرؼ المستفيد 
 ،شيادة أو نسخ مف المداخالت المقدمة 
  مؤشرا عميو مف طرؼ شرطة الحدود.التكميف بالميمة 

تتكف  المؤسسة المعنية حسب التنظيـ السارؼ المفعوؿ، بمصاريف تسجي  جميع فئات المستفيديف في  :29المادة 
 حالة عدـ تكف  الييئة األجنبية المستقبمة بالمترش .

قامات تعاوف بطمب مف إكة في يمكف األساتذة الباحثوف والمؤولوف اإلداريوف ومديرو المؤسسات المشار  :30المادة 
الوصاية لتمثي  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي أو الدولة الجزائرية في إطار العالقات الدولية مع 

 الجامعات األجنبية.
 الفصػػػػػػػػػػل الخامػػػػػػػس

 أحكػػػاـ ختاميػػػػة
ديسمبر  29المؤرخ في  2010ـ القرار رقـ : تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار، السيما أحكا31المادة 

 ، المعدؿ.2014
يكمف ك  مف مدير التعاوف والتبادؿ ما بيف الجامعات، ومديرو مؤسسات التعميـ العالي والبحث : 32المادة 

 العممي، ك  فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 تعميـ العالي والبحث العمميوزارة ال
 
 

 

 دفتر الشروط
 المتعمق بتحسيف المستوى بالخارج
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I- :أحكاـ عامة 
 يمث  برنامج تحسيف المستوػ بالخارج مشروعا يجب إتمامو، مع مراعاة ما يمي: المادة األولى:
 احتراـ اإلجراءات، -
 احتراـ دفتر الشرو ، -

ستفادة مف برنامج تحسيف المستوػ بالخارج لمدة لالمعايير االنتقاء  ييدؼ دفتر الشرو  الراىف الى تحديد :2المادة 
 ( أشير.6تساوؼ أو تق  عف ستة )

طار برامج التعاوف، مع المؤسسات الجامعية أو مؤسسات إتنظـ تربصات تحسيف المستوػ بالخارج في  :3المادة 
االبتكار والتحديث، ذات العالقة  البحث األجنبية، التي تتمتع بقدرات عممية وتكنولوجية عالية في مجاؿ

 بتخصصات المترشحيف.
 : أىداؼ تحسيف المستوى بالخارج:4المادة 

 ييدؼ برنامج المستوػ بالخارج الى:
باألساتذة في إعطاء األولوية لمتكويف في الدكتوراه مف أج  تدعيـ القدرات الوطنية مف التأطير  -

 .مصف األستاذية
ت الدولية، المصنفة ية، مف خالؿ المشاركة في المؤتمرات والندواترويج المنشورات العممية الدول -

 .والمعترؼ بيا
 .رئية الدولية لمجامعات الجزائريةتوسيع الم -
 .تدعيـ المخطط التنموؼ لممؤسسة -
تعزيز برامج التعاوف، عف طريق االتفاقيات مع المؤسسات األجنبية لمتعميـ العالي والبحث العممي  -

 .دوليا لمصنفة والمعترؼ بياا
 : أنواع برامج تحسيف المستوى:5المادة 

 يشم  تحسيف المستوػ بالخارج ما يمي:
 يمكف الفئات التالية الترش  لالستفادة منيا:تربصات تحسيف المستوى بالخارج:  -1.5

  األساتذة الباحثوف واألساتذة الباحثوف االستشفائيوف الجامعيوف والباحثوف الدائموف الذيف يحضروف
 .توراه، ابتداء مف التسجي  الثانيالدك أطروحة

  ،الطمبة يير األجراء المسجموف في الدكتوراه، والطمبة المقيموف في العموـ الطبية في طور التكويف
 .ابتداء مف التسجي  الثاني، والطمبة المسجموف في السنة الثانية ماستر

  والمؤسسات تحت الوصاية، الحاصموف المستخدموف اإلداريوف والتقنيوف في اإلدارة المركزية لموزارة
 عمى األق  عمى شيادة جامعية.
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 يمكف الفئات التالية الترش  لالستفادة منيا: اإلقامة العممية قصيرة المدى ذات المستوى العالي: -2.5
  ،"األساتذة واألساتذة االستشفائيوف الجامعيوف، ومديرو البحث، واألساتذة المحاضروف قسـ "أ

 .قسـ "أ"، وأساتذة البحث قسـ "أ" حاضروف االستشفائيوف الجامعيوف واألساتذة الم
  األساتذة المحاضروف قسـ "ب"، واألساتذة المحاضروف االستشفائيوف الجامعيوف قسـ "ب"، وأساتذة

 البحث قسـ "ب"، الذيف يحضروف التأىي  الجامعي.
 كف الفئات التالية الترش  لالستفادة منيا:يم ( اياـ:7التظاىرات العممية التي ال تتجاوز مدتيا سبعة ) -3.5

  ف الجامعيوف، والباحثوف الدائموف األساتذة الباحثوف، واألساتذة الباحثوف االستشفائيو. 
  األساتذة الباحثوف واألساتذة الباحثوف االستشفائيوف الجامعيوف، والباحثوف الدائموف الذيف يحضروف

عموـ الطبية المسجموف لتحضير شيادة الدراسات الطبية أطروحة الدكتوراه، والطمبة المقيموف في ال
 .تخصصة، ابتداء مف التسجي  الثانيالم
 .الطمبة يير األجراء المسجموف لتحضير أطروحة الدكتوراه، ابتداء مف التسجي  الثاني 

 

 توزع اإلعتمادات المخصصة لبرامج المستوػ بالخارج كما يأتي: :6المادة 
 55% المستوػ، عمى المحو التالي: تخصص لتدريبات تحسيف 

 50%  لفائدة طمبة الدكتوراه األجراء ويير األجراء والطمبة المسجميف في السنة الثانية ماستر
 والمقيميف في العمـو الطبية في طور التكويف.

 05% .لفائدة مستخدمي اإلدارة المركزية لموزارة والمؤسسات تحت الوصاية 
 20%  المدػ ذات المستوػ العالي.تخصص لإلقامة العممية قصيرة 
 25% :تخصص لمتظارىات العممية ذات الفائدة المؤكدة، عمى النحو التالي 

 20%  لمصاريف التسجي . %05لمتظاىرات العممية بأنواعيا المختمفة، منيا 
 05% .إلقامات التعاوف والتمثي  الدولي 

زويد قاعدة البيانات المخصصة لتسيير التربصات، يمتـز مديرو مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي بت :7المادة 
 الموضوعة مف طرؼ وزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

تعمف مديرية التعاوف والتبادؿ ما بيف الجامعات، بداية ك  سنة مالية، عف افتتاح دورات االستفادة مف  :8المادة 
 تربصات تحسيف المستوػ بالخارج.

عف قوائـ المستفيديف مف برامج تحسيف المستوػ بالخارج إال بعد المصادقة عمييا مف  ال يتـ اإلعالف :9المادة 
 طرؼ المجنة الوطنية لمتكويف وتحسيف المستوػ بالخارج.

ـ تقارير العودة، حسب الحالة، مف طرؼ المجالس قيّ إثر العودة مف تربصات تحسيف المستوػ، تُ  :10المادة 
والبحث العممي، أو مف طرؼ المصال  المؤىمة لإلدارة المركزية عف العممية لمؤسسات التعميـ العالي 

 طريق لجنة متخصصة تنشأ ليذا الغرض.
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II:خاص بالمؤسسة . 
 :مشروع المؤسسة في مجاؿ تحسيف المستوى بالخارج .1
  

 مجاالت االىتماـ العدد السنوي  طبيعة تحسيف المستوى بالخارج
 

تربصات تحسيف المستوى 
 بالخارج

 
............................ 

 
........................... 

........................... 
........................... 

........................... 
 

 
اإلقامة العممية قصيرة المدى 

 ذات المستوى العالي
 

............................... 

 
........................... 

........................... 
........................... 

........................... 
 

 
 

 التظاىرات العممية
............................... 

 
........................... 

........................... 
........................... 

........................... 
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 عدادات البشرية:تال .2
 

 المجموع العػػػػػدد السػػػػػمؾ المؤسسة األصمية

 

  PROF H-Uأستاذ استشفائي جامعي 
 

  MCA H-Uأ )استشفائي جامعي(  قسـ أستاذ محاضر

   MCB H-Uأستاذ محاضر قسـ ب )استشفائي جامعي( 

   MA H-U أستاذ مساعد )استشفائي جامعي(

  PROFأستاذ 
 

  MCAحاضر قسـ أ أستاذ م

   MCBأستاذ محاضر قسـ ب 

   MAAأستاذ مساعد قسـ أ 

   MABأستاذ مساعد قسـ ب 

  DRمدير بحث 
 

  MRAأستاذ بحث قسـ أ 

   MRBأستاذ بحث قسـ ب 

  ARممحق بحث 
 

  CRمكمف بالبحث 

   DNSطالب دكتوراه غير أجير 

   ATS المستخدموف اإلداريوف والتقنيوف 

  المجموع
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 :الكيفيات المتوقعة لمتوزيع .3
 :كيفيات التوزيع المتوقعة حسب الفئات - أ

 %النسبة المئوية  العػػػػػدد السػػػػػمؾ المؤسسة األصمية

 

  PROF H-Uأستاذ استشفائي جامعي 
 

  MCA H-Uأ )استشفائي جامعي(  قسـ أستاذ محاضر

   MCB H-Uأستاذ محاضر قسـ ب )استشفائي جامعي( 

   MA H-U أستاذ مساعد )استشفائي جامعي(

  PROFأستاذ 
 

  MCAأستاذ محاضر قسـ أ 

   MCBأستاذ محاضر قسـ ب 

   MAAأستاذ مساعد قسـ أ 

   MABأستاذ مساعد قسـ ب 

  DRمدير بحث 
 

  MRAأستاذ بحث قسـ أ 

   MRBأستاذ بحث قسـ ب 

  ARممحق بحث 
 

  CRبالبحث مكمف 

   DNSطالب دكتوراه غير أجير 

   ATSالمستخدموف اإلداريوف والتقنيوف 

  المجموع
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 :كيفيات التوزيع حسب نوع التربص - ب
 

الميزانية المخصصة  نوع التكويف
 النسبة المئوية العدد تكمفة التربص بالدينار

 (%)لمميزانية المستعممة 
     تربصات تحسيف المستوى 

العممية قصيرة المدى  اإلقامة
 ذات المستوى العالي

    

     التظاىرات العممية
     المجموع

 
 )*(: اتفاقيات التعاوف مع المؤسسات المستقبمة

1- ....................................................................................................... 
2- ................................................. ...................................................... 
3- ....................................................................................................... 

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

...................................................................................................... 
 

 )*( في حالة غياب اتفاقيات التعاوف يجب أف تكوف المؤسسة مكفولة بمؤسسة جزائرية أخرى ليا اتفاقيات دولية )حدد المؤسسة(.



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   210

 

 

 

 :التأثيرات المنتظرة مف طرؼ المؤسسة .4
 :بالنسبة لتربصات تحسيف المستوى بالخارجأ. 

 :عمى الصعيد الوطني -1
................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................ 

 :عمى الصعيد الدولي -2
................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................ 
 :مؤشر قياس األثر -3

................................................................................................................
................................................................................................................ 

 :بالنسبة لالقامات العممية قصيرة المدى ذات المستوى العاليب. 
 :عمى الصعيد الوطني -1

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................ 
 :مى الصعيد الدوليع -2

................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................ 

 :مؤشر قياس األثر -4
................................................................................................................

................................................................................................................ 
 :بالنسبة لممشاركة في التظاىرات العمميةت. 

 :عمى الصعيد الوطني -1
................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................ 

 :عمى الصعيد الدولي -2
................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................ 

 : مؤشر قياس األثر -5
................................................................................................................

................................................................................................................ 
 
 :ة مدير المؤسسةختـ وتأشير  
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 

 2019فيفيري  12سمـ تقييـ ممحق بالقرار المؤرخ في 
 يحدد معايير االنتقاء لمقبوؿ في برنامج تحسيف المستوى في الخارج
 تعمق بطمب الحصوؿ عمى تربص تحسيف المستوى بالخارج

لفئة االساتذة الباحثيف واألساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف والباحثيف الدائميف المسجميف لتحضير أطروحة مخصص 
 وطمبة الدكتوراه غير األجراء الدكتوراه أو شيادة الدراسات الطبية المتخصة

 معمومات حوؿ المترشح  -1
 .....................................................المؤسسة:.................................................

 الكمية/المعيد/القسـ:.............................................................................................
 ........................االسـ والمقب:...........................................................................

 تاريخ ومكاف الميالد:............................................................................................
 ..............................عنواف أطروحة الدكتوراه:..........................................................

 التقييػػػػـ معايير -2
 

 المجموع عدد النقاط عدد النقاط/المعيار المعايير
 /*( 04التسجيل في الدكتوراه: )حد أقصى 

 (1/دكتوراه العموـ *05)حد أقصى                            
 08  / سنة02

10 
 عدد التربصات المنجزة خالؿ السنوات األخيرة

 التربصات المنجزة()ف: أكبر عدد مف تسجيالت لكل فئة: ف: عدد 
 (03ف )حد أقصى -4  ف( نقاط-)ف

 (04ف )حد أقصى -5
 20  20 مشروع التربص ذو العالقة بموضوع أطروحة الدكتوراه

 20  / منشور10 ( كحد أقصى(02منشورات دولية )**( )منشوريف )
مديرية العامة لمبحث العممي المنشورات وطنية في المجالت المدرجة ضمف قائمة 

 .( منشورات كحد أقصى(03وير التكنولوجي ))والتط
 18  / منشور06

 20  20 ((01اختراع )واحد كحد أقصى )براءة
 32/16  /كتابية02/شفيية/04 ( مداخالت كحد أقصى(08المداخالت الدولية )*( )ثمانية )

 16  / شفيية02 ( مداخالت كحد أقصى(08المداخالت الوطنية الشفيية )ثمانية )
شروع دولي أو/ ووطني )...مشروع بحث لو أثر اقتصادي، عضو في م

(CNEPRU, PRFU, PHC-Tassili) ( كحد أقصى(.02)مشروعيف ) 
03  06 

 04  02 ( كحد أقصى(02عضو لجنة تنظيـ تظاىرة عممية دولية/ وطنية )تظاىرتيف )
 .سة التعميـ العالي أو مؤسسة البحث)**( تصنيف المجالت والمؤتمرات تترؾ لمسمطة التقديرية لممجمس العممي لممؤس

 

 167..../ عدد النقاط
 ..../.....)عدد المترشحيف( ترتيب المترشح

 مقبوؿ / مرفوض رأي المجمس العممي
 

 أسباب الرفض: )يجب أف يكوف الرفض مبررا(
 البحث. رئيس المجمس العممي لمكمية أولمعيد الجامعة أو المركز الجامعي أو المدرسة العميا، أو مركز

 رئيس المجمس العممي لمجامعة                                               حرر بتاريخ:...............................
 

 .2008يشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08الدكتوراه بمفيـو المرسـو التنفيذؼ رقـ *
 1998يشت سنة  17الموافق  1419ربيع الثاني عاـ  24المؤرخ في  254-98فيذؼ رقـ الدكتوراه بمفيـو المرسـو التن 1*
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 

  2019فيفيري  12المؤرخ في سمـ تقييـ ممحق بالقرار 
 خارجيحدد معايير االنتقاء لمقبوؿ في برنامج تحسيف المستوى في ال

 (ف)مخصص لفئة الموظفيف اإلدارييف والتقنيي
 

I- معمومات حوؿ المترشح 
 المؤسسة:................................................................................................

 .....................................................................................االسـ والمقب:........
 ......................................................تاريخ ومكاف الميالد:................................

 .....................................رقـ: ..........أخر شيادة متحصل عمييا:............................
 ..................................................................................تخرج:..........جامعة ال

 الوظيفة بالمؤسسة األصمية:...............................................................................
II- :معاييػػػػر التقييػػػػـ 

 المجموع عدد النقاط المعاييػػر
 05 سنة/ 0.5 ( سنوات:10) ىفي الرتبة حد أقصاألقدمية 

 05 ف( نقاط-5) ( خمس سنوات األخيرة:05عدد التربصات المنجزة خالؿ )
 05 (05حد أقصى ) تربص ذو عالقة بالوظيفة وبالمؤسسة المستقبمة:
 05 (05حد أقصى ) أىمية التكويف بالنسبة لمبرنامج التنموي لممؤسسة

 40 (40حد أقصى ) مف طرؼ الجيات المختصة )ـ.ع.ؾ، ـ.ع.ج، مدير المؤسسة( مشروع التربص مصادؽ عميو
 

 60..../ عدد النقاط
 ..../.....)عدد المترشحيف( ترتيب المترشح

 رأي المجنة المتخصصة المنشأة ليذا الغرض
 في مجاؿ تخصص المرشحيف 

 

 مقبوؿ / مرفوض رأي المجمس العممي
 

 لرفص مبررا(أسباب الرفض: )يجب أف يكوف ا
 رئيس مجمس مديرية المؤسسة التعميـ العالي والبحث العممي.

 
 رئيس المجمس العممي لمجامعة  

 .......................................:حرر بتاريخ                                                        
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 ميـ العالي والبحث العمميوزارة التع

 

  2019فيفري  12سمـ تقييـ ممحق بالقرار المؤرخ في 
 يحدد معايير االنتقاء لمقبوؿ في برنامج تحسيف المستوى في الخارج

 يتعمق بالمشاركة في تظاىرة عممية بالخارج
ريف قسـ )أ( و )ب(، مخصص لػ )األساتذة، األساتذة االستشفائييف الجامعييف، مدراء البحث، األساتذة المحاض

 )ب(، أساتذة البحث قسـ )أ( و )ب(األساتذة المحاضرييف االستشفائييف الجامعييف قسـ )أ( و 
 

I- معمومات حوؿ المترشح 
 االسـ والمقب:............................................................................................

 ................................................................................تاريخ ومكاف الميالد:.....
 الرتبة: ..................................................................................................

 ....................................المؤسسة:............................................................
II- :معايير التقييـ 
II-1 ( السنتيف األخيرتيف02عدد المشاركات في التظاىرات العممية بالخارج خالؿ ) 

 نقاط 04حد أقصة  المجموع عدد النقاط )ف( معيار
  نقاط 04 نقاط 1(ف-ف)

........................ 
 

 .( السنتيف األخيرتيف02زة خالؿ )عدد التظاىرات العممية المنج ف: 1
 

II-2 :اإلنتاج العممي 
 ( منشوريف كحد أقصى.02( ثالث سنوات األخيرة / )03المنشورات الدولية خالؿ )-

  العنواف
حد أقصى 

 نقطة 30
  المؤلف/المؤلف المساعد

  المجمة / السنة
  الموقع

  بدوف  IF(ISI) Scopus  الشروط
  المجموع /مقاؿ05 /مقاؿ10 /مقاؿ15 عدد النقاط

 

 (03المنشورات الوطنية )المجالت المدرجة ضمف قائمة المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي( خالؿ )-
 ( منشوريف كحد أقصى.02ثالث سنوات األخيرة / )

 

  العنواف

 12حد أقصى 
 نقطة

  المساعد المؤلف/المؤلفيف
  المجمة / السنة

  الموقع
 المجموع: / مقاؿ06 عدد النقا 
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 ( مداخالت كحد أقصى04(السنتيف األخيرتيف/ )02المداخالت الدولية بأثر، خالؿ )-
 

  الميداف

 حد أقصى
 نقطة 20

  التخصص
  العنواف

  المؤلف/المؤلف المساعد
  التاريخ/السنة/المكاف

  الموقع
 ممتقى / يـو دراسي Symposium/ مؤتمر / محاضرة / ندوة  نوع التظاىرة )*(

 كتابي شفيي كتابي شفيي نوع العرض
 مداخالت /01 مداخالت /03 مداخالت /03 / مداخالت05 عدد النقاط

 

 ( مداخالت كحد أقصى04السنتيف األخيرتيف/ ) (02المداخالت الوطنية الشفيية ، خالؿ )-
 

  العنواف

 حد أقصى
 نقطة 08

  المؤلف/المؤلف المساعد
  ممتقيات

  التاريخ / السنة / المكاف
  الموقع

 المجموع: / مداخالت 02 عدد النقاط
 

 ( السنتيف األخيرتيف.02براءة االختراع واحدة كحد أقصى خالؿ )-
 

 العنواف  العنواف

حد أقصى 
 نقطة 20

  المؤلف / المؤلف المساعد

 
  التاريخ / السنة

  الموقع
  عدد النقاط

 

 94.../ عدد النقاط
 .../... )عدد المترشحيف( ترتيب المترشح

 مقبوؿ / مرفوض رأي المجمس العممي
 .أسباب الرفض: )يجب أف يكوف الرفض مبرر(

 

 رئيس المجمس العممي لمكمية أو المعيد الجامعة أو المركز الجامعي أو المدرسة العميا، أو مركز البحث
 

 رئيس المجمس العممي لمجامعة
 حرر بتاريخ:................................                                                     
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 الجميوريػػػػة الجزائريػػػػػػة الديمقراطيػػػػػة الشعبيػػػػػة
 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 

  2019فيفري  12سمـ تقييـ ممحق بالقرار المؤرخ في 
 االنتقاء لمقبوؿ في برنامج تحسيف المستوى في الخارجيحدد معايير 

 يتعمق بالمشاركة في تظاىرة عممية بالخارج
مخصص لػفئة األساتذة الباحثيف واألساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف والباحثيف الدائميف المسجميف 

 كتوراه غير األجراء لتحضير أطروحة الدكتوراه أو شيادة الدراسات الطبية المتخصصة وطمبة الد
I- معمومات حوؿ المترشح 

 االسـ والمقب:......................................................................................

 تاريخ ومكاف الميالد:...............................................................................
 ....................................................................................الرتبة: ........

 عنواف أطروحة الدكتوراه:...........................................................................
 ............................سنة تسجيل في الدكتوراه:..............................................
 .............................المؤسسة:.............................................................

II - :معايير التقييـ 
II-1 ( 04عدد المشاركات في التظاىرات العممية بالخارج خالؿ )ربع سنوات االخيرةأ 

 المجموع عدد النقاط )ف( معيار
 نقاط 08قصة حد أ

 ........................ نقطة 01 ف/  ف

 موقع المترشح في المداخمة ف:
 

II-2 :المنشورات العممية 
 ( منشوريف كحد أقصى.02( أربع سنوات األخيرة / )04المنشورات الدولية خالؿ )-

  العنواف

حد أقصى 
 نقطة 30

  المؤلف/المؤلف المساعد
  المجمة / السنة

  الموقع
 بدوف  IF(ISI) Scopus الشروط

 المجموع /مقاؿ05 /مقاؿ10 /مقاؿ15 عدد النقاط
 

( سنتيف 02خالؿ ) المنشورات الوطنية )المجالت المدرجة ضمف قائمة المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي( -
 ( منشورات كحد أقصى.03األخيرتيف / )

 

  العنواف

حد أقصى 
 نقطة 12

  المساعد ؤلف/المؤلفيفالم
  المجمة / السنة

  الموقع
 المجموع: / مقاؿ06 عدد النقاط
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 ( مداخالت كحد أقصى04( السنتيف األخيرتيف/ )02أثر، خالؿ )بالمداخالت الدولية -
 

  العنواف

حد أقصى 
 نقطة 16

  المؤلف / المؤلف المساعد
  الممتقيات

  التاريخ / السنة / المكاف
  لموقعا

  كتابي شفيي نوع العرض
 المجموع / مداخالت 02 / مداخالت 04 عدد النقاط

 

 ( مداخالت كحد أقصى04( السنتيف األخيرتيف/ )02المداخالت الوطنية الشفيية خالؿ )-
 

  العنواف

حد أقصى 
 نقطة 08

  المؤلف/ المؤلف المساعد
  ممتقيات

  التاريخ / السنة / المكاف
  عالموق

 المجموع: / مداخالت 02 عدد النقاط
 

 ( السنتيف األخيرتيف.02براءة االختراع واحدة كحد أقصى خالؿ )-
 

  العنواف

حد أقصى 
 نقطة 20

  المؤلف / المؤلف المساعد
  التاريخ / السنة

  الموقع
  عدد النقاط

 

 94.../ عدد النقاط
 .../... )عدد المترشحيف( ترتيب المترشح

 مقبوؿ / مرفوض رأي المجمس العممي
 

 .أسباب الرفض: )يجب أف يكوف الرفض مبرر(
 

 رئيس المجمس العممي لمكمية أو المعيد الجامعة أو المركز الجامعي أو المدرسة العميا، أو مركز البحث.
 

 رئيس المجمس العممي لمجامعة
 حرر بتاريخ:.......................................                                                                
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 الجميوريػػػػة الجزائريػػػػػػة الديمقراطيػػػػػة الشعبيػػػػػة
 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 

  2019فيفري  12المؤرخ في  742سمـ تقييـ ممحق بالقرار رقـ 
 المستوى في الخارج لمحصوؿ عمى طمبيحدد معايير االنتقاء لمقبوؿ في برنامج تحسيف 

 قامة عممية قصيرة المدى ذات مستوى العاليإ
 مخصص لػ )األساتذة، األساتذة االستشفائييف الجامعييف، مدراء البحث، األساتذة المحاضريف قسـ أ،

 األساتذة المحاضريف استشفائييف الجامعييف قسـ أ، أساتذة البحث قسـ أ( 
I- معمومات حوؿ المترشح 
 سـ والمقب:...........................................................................................اال

 تاريخ ومكاف الميالد:....................................................................................
 ........................................................الرتبة: .........................................

 المؤسسة:...............................................................................................
II - :معايير التقييـ 
II-1 ( سنوات األخيرة  05قامات العممية المنجزة خالؿ )إلعدد ا 

 ىحد أقص المجموع اط عدد النق معيار
 ........................ نقاط 05 نقاط 1ف(-05) نقاط 05

 ( خمس سنوات األخيرة.05: عدد االقامات المنجزة خالؿ )1ف
II-2 :اإلنتاج العممي 
 ( منشوريف كحد أقصى.02( ثالث سنوات األخيرة / )03المنشورات الدولية خالؿ )-

 

  العنواف

حد أقصى 
 نقطة 30

  لف/المؤلف المساعدالمؤ 
  المجمة / السنة

  الموقع
 بدوف  IF(ISI) Scopus  الشروط

 المجموع: /مقاؿ05 /مقاؿ10 /مقاؿ15 عدد النقاط
 

( 03خالؿ ) المنشورات الوطنية )المجالت المدرجة ضمف قائمة المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي( -
 ( منشوريف كحد أقصى.02ثالث سنوات األخيرة / )

 

  العنواف

حد أقصى 
 نقطة 12

  المساعد المؤلف/المؤلف
  المجمة / السنة

  الموقع
 المجموع: / مقاؿ06 عدد النقاط
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 ( مداخالت كحد أقصى04( السنتيف األخيرتيف/ )02المداخالت الدولية خالؿ )-
 

  العنواف

حد أقصى 
 نقطة 16

  المؤلف / المؤلف المساعد
  الممتقى

  التاريخ / السنة / المكاف
  الموقع

  كتابي شفيي نوع العرض
 المجموع: / مداخمة 02 / مداخالت 04 عدد النقاط

 

 ( مداخالت كحد أقصى04( السنتيف األخيرتيف/ )02المداخالت الوطنية الشفيية ، خالؿ )-
  العنواف

حد أقصى 
 نقاط 08

  المؤلف/ المؤلف المساعد
  متقىالم

  التاريخ / السنة 
  الموقع

 المجموع: / مداخمة 02 عدد النقاط
 

 ( السنتيف األخيرتيف.02براءة االختراع واحدة كحد أقصى خالؿ )-
 

  العنواف

حد أقصى 
 نقطة 20

  المؤلف / المؤلف المساعد
  التاريخ / السنة

  الموقع
  عدد النقاط

II-3 ( أربع سنوات األخيرة04) النشاطات العممية خالؿ 
 

 عدد النقاط المجموع ريياالمع

 حد أقصى
 نقطة 26

 04  مدير مخبر
 03   (…CNEPRU, PRFU, PHC – Tassili)رئيس مشروع 

 03  مسؤوؿ فرقة بحث بالمخبر
  (…CNEPRU, PRFU, PHC, TASSILI) عضو في مشروع بحث

 مشروعيف( 02)حد أقصى 
 / مشروع 02 

 / نشاط 03   نشاطيف( 02ة عممية لتظاىرة دولية أو / و وطنية )حد أقصى رئيس لجن
 / نشاط 02  نشاطيف( 02عضو لجنة عممية لتظاىرة دولية أو / و وطنية )حد أقصى 

 / لجنة 02  مجمتيف( 02عضو لجنة قراءة في مجمة دولية أو وطنية 'حد أقصى 
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II-4 النشاطات اإلدارية 
 دد النقاطع المجموع المعيار

حد أقصى 
 نقاط 04

مدير مؤسسة جامعية أو مؤسسة بحث، نائب مدير مؤسسة جامعية أو 
مؤسسة بحث، عميد، مدير وحدة بحث، نائب عميد، رئيس قسـ، مدير قسـ 

 البحوث، نائب رئيس قسـ. 

  

رئيس مجمس عممي، رئيس لجنة عممية لمقسـ، رئيس لجنة التكويف في 
 .الدكتوراه

 02 

مجمس عممي، عضو لجنة عممية لمقسـ، عضو لجنة التكويف في عضو 
 .الدكتوراه

 01 

ر(، مسؤوؿ فرقة مسؤوؿ ميداف، شعبة، أو تخصص )ليسانس و / أو ماست
 .بالمؤسسة البحثية

 01 
 

II-5 ( الثالث سنوات األخيرة03النشاطات البيداغوجية خالؿ ) 
 دار نشر مصنفةجزائر أو غيرىا في نشر عمل عممي مطبوع في ال-

  نوع العمل )كتاب، مطبوعة( مع التحديد
 حد أقصى

 نقطة 20 
  العنواف

  N°ISSN/ N° ISBNالنشر/ دار 
 / عمل 20 عدد النقاط

 

 و / أو ماستر 05تأطير مذكرة بكالوريا + -
  اإلسـ والمقب الطالب )الطمبة(

 حد أقصى
 نقطة 12 

  عنواف المذكرة
  سنة المناقشة

 مذكرات( 06)حد أقصى      / مذكرة  02 د النقاطعد
 

 تأطير / تأطير ثنائي / تأطير مشترؾ عمى أطروحة دكتوراه-
  االسـ والمقب طالب )الطمبة( الدكتوراه

 حد أقصى
 نقطة 36 

  عنواف األطروحة
  عدد األطروحات المناقشة

  عدد األطروحات قيد اإلنجاز
 ( أطروحتيف(02شة )حد أقصى )/أطروحة مناق10 عدد النقاط

 ( أطروحتيف(02/أطروحة قيد اإلنجاز )حد أقصى )08
 

 189.../ عدد النقاط
 .../... )عدد المترشحيف( ترتيب المترشح

 مقبوؿ / مرفوض رأي المجمس العممي
 

 .أسباب الرفض: )يجب أف يكوف الرفض مبرر(
 

 المركز الجامعي أو المدرسة العميا، أو مركز البحث.رئيس المجمس العممي لمكمية أو المعيد الجامعة أو 
 

 رئيس المجمس العممي لمجامعة
 

 حرر بتاريخ:.............................                                                                    
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 الجميوريػػػػة الجزائريػػػػػػة الديمقراطيػػػػػة الشعبيػػػػػة
 تعميـ العالي والبحث العمميوزارة ال

 

  2019فيفري  12سمـ تقييـ ممحق بالقرار المؤرخ في 
 يحدد معايير االنتقاء لمقبوؿ في برنامج تحسيف المستوى في الخارج
 لمحصوؿ عمى طمب إقامة عممية قصيرة المدى ذات المستوى العالي

 ستشفائييف الجامعييف قسـ )ب(،مخصص لفئة األساتذة المحاضريف قسـ )ب( واألساتذة المحاضريف اال)
 أساتذة البحث قسـ )ب(

I- معمومات حوؿ المترشح 
 االسـ والمقب:........................................................................................

 ..................تاريخ ومكاف الميالد:...............................................................
 الرتبة: ..............................................................................................
 المؤسسة:...........................................................................................

II - :معايير التقييـ 
II-1 ( سنوات األخيرة  05)الخمس امات العممية المنجزة خالؿ عدد االق 

 ........................ نقاط 05 نقاط 1ف(-05) نقاط 05حد أقصة  المجموع عدد النقاط  معيار
 ( خمس سنوات األخيرة.05ف: عدد االقامات المنجزة خالؿ )1

 

II-2 :اإلنتاج العممي 
 ( منشوريف كحد أقصى.02وات األخيرة / )( ثالث سن03المنشورات الدولية خالؿ )-

  العنواف
 حد أقصى 

 نقطة 30
  المؤلف/المؤلف المساعد

  المجمة / السنة
  الموقع

  بدوف  IF(ISI) Scopus  الشروط
  المجموع /مقاؿ05 /مقاؿ10 /مقاؿ15 عدد النقاط

 

( 03خالؿ ) مبحث العممي والتطوير التكنولوجي( المنشورات الوطنية )المجالت المدرجة ضمف قائمة المديرية العامة ل-
 ( منشوريف كحد أقصى.02ثالث سنوات األخيرة / )

 

  العنواف

 حد أقصى
 نقطة 12

  المساعد المؤلف/المؤلف
  المجمة / السنة

  الموقع
 المجموع: / مقاؿ06 عدد النقاط
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 خالت كحد أقصى( مدا04( السنتيف األخيرتيف/ )02المداخالت الدولية خالؿ )-
 

  العنواف

حد أقصى 
 نقطة 16

  المؤلف / المؤلف المساعد
  الممتقيات

  التاريخ / السنة / المكاف
  الموقع

 كتابي شفيي نوع العرض
 المجموع: / مداخالت 02 / مداخالت 04 عدد النقاط

 

 ( مداخالت04) ( السنتيف األخيرتيف/ حد أقصى02المداخالت الوطنية الشفيية ، خالؿ )-
 

  العنواف

حد أقصى 
 نقطة 08

  المؤلف/ المؤلف المساعد
  الممتقيات

  التاريخ / السنة / المكاف
  الموقع

 المجموع: / مداخمة 02 عدد النقاط
 

 ( السنتيف األخيرتيف.02براءة االختراع واحدة كحد أقصى خالؿ )-
 

  العنواف

حد أقصى 
 نقطة 20

  المساعدالمؤلف / المؤلف 
  التاريخ / السنة

  الموقع
 20 عدد النقاط

 

II-3 ( أربع سنوات األخيرة04النشاطات العممية خالؿ ) 
 

 عدد النقاط المجموع المعاييػػػػػر

حد أقصى 
 نقطة 16

   (…CNEPRU, PRFU, PHC – Tassili)عضو في مشروع بحث 
 مشروعيف( 02)حد أقصى 

 03 

 / نشاط 02   نشاطات( 04ىرة دولية أو / و وطنية )حد أقصى رئيس لجنة عممية لتظا
 / لجنة 02  مجمتيف( 02عضو لجنة قراءة في المجمة الوطنية أو الدولية )حد أقصى 

 

II-4 النشاطات اإلدارية 
 عدد النقاط المجموع ريياالمع

حد أقصى 
 نقاط 04

ة أو مدير مؤسسة جامعية أو مؤسسة بحث، نائب مدير مؤسسة جامعي
مؤسسة بحث، عميد، مدير وحدة بحث، نائب عميد، رئيس قسـ، مدير 

 قسـ البحوث، نائب رئيس قسـ. 

 02 

 02  رئيس ـ.ع.ؾ  ، ؿ.ع.ؽ  ، ؿ.ت.د
 01  عضو في ـ.ع.ؾ  ، ؿ.ع.ؽ  ، ؿ.ت.د

مسؤوؿ عف ميداف، شعبة، أو تخصص )ليسانس و / أو ماستر(، 
 مسؤوؿ فرقة بالمؤسسة البحثية 

 01 
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II-5 ( الثالث سنوات األخيرة03النشاطات البيداغوجية خالؿ ) 
 نشر عمل عممي مطبوع في الجزائر أو غيرىا في دار نشر مصنفة.-

  نوع العمل )كتاب، مطبوعة( مع التحديد
حد أقصى 

 نقطة 30
  العنواف

  N°ISSN/ N° ISBNدار النشر/ 
 / عمل 30 عدد النقاط

 

 و / أو ماستر 05+  تأطير مذكرة بكالوريا-
  االسـ والمقب الطالب )الطمبة(

 حد أقصى
 نقطة 30 

  عنواف المذكرة
  سنة المناقشة

 مذكرات( 06/ مذكرة   )حد أقصى  02 عدد النقاط
 

 تأطير / تأطير ثنائي / تأطير مشترؾ عمى أطروحة دكتوراه-
  االسـ والمقب طالب )الطمبة( الدكتوراه

 حد أقصى
 نقطة 18

  عنواف األطروحة
  عدد األطروحات المناقشة

  عدد األطروحات قيد اإلنجاز
 ( أطروحتيف(02/أطروحة مناقشة )حد أقصى )10 عدد النقاط

 ( أطروحتيف(02/أطروحة قيد اإلنجاز )حد أقصى )08
 

 189.../ عدد النقاط
 .../... )عدد المترشحيف( ترتيب المترشح

 / مرفوض مقبوؿ رأي المجمس العممي
 

 .أسباب الرفض: )يجب أف يكوف الرفض مبرر(
 

 رئيس المجمس العممي لمكمية أو المعيد الجامعة أو المركز الجامعي أو المدرسة العميا، أو مركز البحث.
 
 

 رئيس المجمس العممي لمجامعة
 

 ...........................حرر بتاريخ:............                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019جانفي  02المؤرخ في  06يعدؿ القرار رقـ ، 2019 فيفري  12 مؤرخ في 143رقـ  قػػرار
 يمةوالتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بم ـالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمو 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
الذؼ  2005يشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 33يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
المتضمف و  2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  204-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 إنشاء مركز جامعي بميمة.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434يع األوؿ عاـ رب 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزي
ولوجيا والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العموـ والتكن 2011أفري   14المؤرخ في  214وبمقتضي القرار  -

 لدػ المركز الجامعي بميمة.
والمتضمف تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد   2019جانفي  02المؤرخ في  06وبمقتضي القرار رقـ  -

 ولوجيا لدػ المركز الجامعي بميمة.العموـ والتكن
 رر ػػػػػيػق

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2019جانفي  02المؤرخ في  06يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 نشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ي :2المادة 
  2019فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 والتكنولوجيا لدى المركز الجامعي بميمة ـالعمو قائمة أعضاء مجمس معيد 
 الصفة االسـ والمقب

 مدير المعيد، رئيسا، سامي كموخ -

 رئيس المجمس العممي لممعيد، بوبندير عبد الحفيع  -
 قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي،رئيسة  بف عبد الرحماف فتيحة  -
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة، بوشارب نور الديف -
 مدير مخبر الرياضيات وتفاعالتيا، حمرؼ نصر الديف -
 مدير مخبر عمـو الطبيعة والمواد، بوناموس عز الديف -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  لقسـ عمـو الطبيعة والحياة، شباح دمحم -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  لقسـ عمـو الطبيعة والحياة، عبدالوىاب يحيى -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، الونيس سمارة -
 ممث  منتخب عف الطمبة، زمورؼ اياد -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.  بوشقوؼ ىاجر  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الذي يحدد القائمة  2019المؤرخ في  07يعدؿ القرار رقـ ، 2019فيفري  12 مؤرخ في 144رقـ  قػػرار
 االسمية ألعضاء مجمس معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى المركز الجامعي بميمة

 

 لعالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ ا
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005يشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 33مو و سيره، السيما المادة ز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيالذؼ يحدد مياـ المرك
 2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  204-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 المتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة.و 

 2013يناير سنة  30افق المو  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ر التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزي

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العموـ االقتصادية  2011أفري   14المؤرخ في  212وبمقتضي القرار  -
 ركز الجامعي بميمة.والتجارية  وعمـو التسيير لدػ الم

والمتضمف تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد  2019جانفي  02المؤرخ في  07وبمقتضي القرار رقـ  -
 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدػ المركز الجامعي بميمة.

 

 رر ػػػػػيػق
، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2019جانفي  02المؤرخ في  07يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار  المادة األولى:

 ؿ الممحق بيذا القرار.بالجدو 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

  2019فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قائمة أعضاء مجمس معيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى المركز الجامعي بميمة

 الصفة االسـ والمقب

 مدير المعيد، رئيسا، بوطالعة دمحم  -

 رئيس المجمس العممي لممعيد، حراؽ مصباح  -
 رئيس قسـ عمـو التسيير، ربيع قريف -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية والتجارية، ةرممي حمز  -
 مدير مخبر، شراؼ عقوف  -
 ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف، بوجنانة فؤاد -
 ممث  منتخب عف الطمبة، بوالصوؼ برىاف الديف -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات. طيواف حمزة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019جانفي  02المؤرخ في  08يعدؿ القرار رقـ ، 2019فيفري  12 مؤرخ في 145رقـ  قػػرار
 لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بميمةا

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005يشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05ى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتض -

 منو. 33مو و سيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظي
 2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  204-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ضمف إنشاء مركز جامعي بميمة،.المتو 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ر التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزي

المغات لدػ اآلداب و والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد  2011أفري   14المؤرخ في  213وبمقتضي القرار  -
 المركز الجامعي بميمة.

والمتضمف نحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد  2019جانفي  02المؤرخ في  08وبمقتضي القرار رقـ  -
 المغات لدػ المركز الجامعي بميمة.اآلداب و 

 رر ػػػػػيػق
 

، والمذكور أعاله، كما ىو 2019في جان 02المؤرخ في  08يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار القرار  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
  2019فيفري  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 ألستاذ طاىر حجارا                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي بميمةقائمة أعضاء مجمس معيد 

 الصفة االسـ والمقب

 مدير المعيد، رئيسا، االطرش راب  -

 رئيسة المجمس العممي لممعيد، مسيمي وردة -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ رتبة أستاذ، ف عبد المالؾ ضي -
 رئيس قسـ المغات األجنبية ، بودرباف عبدالرحماف  -
 رئيسة قسـ المغة واألدب العربي، خمي  سميمة  -
 بف سخرؼ زبير  -

 معتوؽ ناجي  -
 ممث  منتحب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 ممث  منتخب عف الطمبة،
 ف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات. ممث  منتخب ع مفدؼ قردوف  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 شيادة دراسات فوؽ التخصص يتضمف إنشاء، 2019 فيفري  20 مؤرخ في قػػرار
 في عقـ الزوجيف

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ، والمتضمف1971أوت سنة  25، الموافق 1391رجب عاـ  4المؤرخ في  215-71بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .متمـالعمـو الطبية، المعدؿ وال تنظيـ الدروس في
 ، المتضمف1971ديسمبر سنة  3، الموافق 1391شواؿ عاـ  15المؤرخ في  275-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .حداث شيادة الدروس الطبية الخاصةإ
 ،1974، الموافق ألوؿ أكتوبر سنة 1394رمضاف عاـ  14المؤرخ في  200-74وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .يةاء شيادة دكتور في العمـو الطبلمتضمف إنشا
 والذؼ 1984أيسطس سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1الجزائريتعمق بتنظيـ جامعة 
، 2017 أوت سنة 17، الموافق 1438ذو القعدة عػػاـ  25المؤرخ فػي  243-17وبمقتضى المرسـو الرئػػاسػي رقـ  -

 .ييف أعضاء الحكومة، المعدؿضمف تعالمت
 ، يحدد2001أكتوبر سنة  1الموافق  1422رجب عاـ  3المؤرخ في  294-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لييفشرو  توظيف األساتذة المشاركيف وألساتذة المدعويف وعمميـ في المؤسسات التعميـ والتكويف العا
، 2013 جانفي سنة 30، الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزي
، الذؼ يحدد كيفيات التكف  بمصاريف النق  2001فبراير سنة  2وبموجب القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

 .لمدعويف المقيميف ويير المقيميفواإلقامة لألساتذة ا
 ، والمتضمف إنشاء شيادة دراسات فوؽ التخصص في2011أكتوبر سنة  8المؤرخ في  618بموجب القرار رقـ و  -

 .العمـو الطبية
 .1وبناء عمى موافقة المجمس العممي لكمية الطب بجامعة الجزائر -

 

 رر ػػػػػيػق
 

، المذكور أعاله، 2011بر سنة أكتو  8المؤرخ في  618تطبيقا ألحكاـ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
ينشأ طور الدراسات الطبية فوؽ التخصص في عقـ الزوجيف ويتوج بشيادة دراسات فوؽ التخصص 

 .»عقـ الزوجيف  «في
 مرشحا. 50يفت  التكويف لألطباء المتخصصيف،  تتشك  دفعة التكويف مف  :2المادة 
 .1جزائرستوػ كمية الطب لجامعة اليجرػ التعميـ عمى م :3المادة 
 (.02( ساعة موزعة عمى سداسييف )120)عشروف يحدد الحجـ الساعي لمتكويف بمائة و  :4المادة 

 يشم  التكويف دروس نظرية و تطبيقية.
 ، )والمتوفر عمى مستوػ مصال يتضمف الممحق المرفق بيذا القرار البرنامج البيدايوجي المفص  لمتكويف

 (المديرية الفرعية لمتكويف في العمـو الطبية -الجامعي  مديرية التكويف في الدكتوراه والتأىي 



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   227

 

 

 

 يتوج التكويف بامتحانيف: :5المادة 
 امتحاف نظرؼ. -
 امتحاف تطبيقي. -

( أو تفوقيا في ك  مف 10/20يعمف ناجحا المرشحيف الحائزيف عمى عالمة تساوؼ عشر مف عشريف )
ليـ الحق في االستدراؾ إما االمتحاف الكتابي االختباريف النظرؼ والتطبيقي، بالنسبة لممرشحيف الراسبيف 

 أو االمتحاف التطبيقي.
. يتوج تقييـ 1تعيف لجنة االمتحاف مف طرؼ المجنة البيدايوجية لمتكويف مع كمية الطب لجامعة الجزائر: 6المادة 

ب التكويف بشيادة دراسات فوؽ التخصص في طب النساء والتوليد فرع الخصوبة تسمـ مف طرؼ كمية الط
 .1لجامعة الجزائر

 المسؤوليف البيدايوجييف لمتكويف ىـ: :7المادة 
 ،1األستاذة مداسي فاطمة، أستاذة استشفائية جامعية في طب النساء والتوليد بكمية الطب لجامعة بالجزائر -

 المكمفة بالمياـ التالية:
 .)ضماف تنظيـ الدروس )الرزنامة والمضموف ومتابعة التعميـ 
 فات المترشحيف.تنظيـ انتقاء مم 
 .ضماف فص  وحدات التعميـ 
 . ضماف حسف سير التكويف ومتابعتو 
 .تنظيـ وتحديد قائمة المترشحيف المقبوليف لمتكويف 
 .ضماف تحضير اإلجتماعات بصورة منتظمة مف أج  اإلشراؼ والتنسيق البيدايوجي 

ء، قصد تدعيـ القدرات الوطنية في التكويف يمكف دعوة األساتذة اإلستشفائييف الجامعييف األجانب األكفا :8المادة 
 والتكف  الطبي، وذلؾ بصفة أساتذة مدعويف يير مقمييف طبقا لمتنظيـ المعوؿ بو.

 يضمف التنسيق بشأف التكويف لجنة بيدايوجية لفوؽ التخصص. :9المادة 
 األساتذة الجزائرييف:

 .1نساء والتوليد بكمية الطب لجامعة بالجزائرماؿ، أستاذة استشفائية جامعية في طب الأاألستاذة دماف ذبي   -
 .1األستاذة بوسكيف نجية، أستاذة استشفائية جامعية في صيدلةبيولوجيا التناس  بكمية الطب لجامعة بالجزائر -
 .1األستاذ بف مشيش حميد، أستاذ استشفائي جامعية في طب النساء والتناس  بكمية الطب لجامعة بالجزائر -
 .1رة، أستاذة استشفائية جامعية في طب النساء والتناس  بكمية الطب لجامعة بالجزائراألستاذة بربرة سمي -
 .1مزياف امنة، أستاذة استشفائية جامعية في طب النساء والتناس  بكمية الطب لجامعة بالجزائرأاألستاذة  -
 .1ة بالجزائراألستاذ حاج سميماف، أستاذ استشفائي جامعية في طب النساء والتناس  بكمية الطب لجامع -

 

 األساتذة األجانب:
 ستاذ بقسـ التوليد وطب النساء بجامعة زقريب .كرواتيا،أ األستاذ بموكاؿ كرتوؼ، -
 أستاذة بالجامعة الحرة ببروكس . األستاذة دمستر ازابي  آلياف، -



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   228

 

 

 

قامة األساتذة المدعويف يير المقيميف وا   :10المادة  امتيـ طبقا لمتنظيـ قتتكف  المجنة البيدايوجيو  بمصاريف نق  وا 
 .المعموؿ بو

 ، ك  فيما يخصو،1يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف، وعميد كمية الطب لجامعة الجزائر :11المادة 
 ي.البحث العممبتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و 

  2019 فيفري  20 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء شيادة فوؽ التخصص ، 2019 فيفري  20 مؤرخ في قػػرار

 في طب المسالؾ البولية لألطفاؿ
 

 العالي والبحث العممي، إف وزير التعميـ
 ، والمتضمف1971أوت سنة  25، الموافق 1391رجب عاـ  4المؤرخ في  215-71بمقتضػى المرسوـ رقـ  -

 .المتمـتنظيـ الدروس في العمـو الطبية، المعدؿ و 
 ، المتضمف1971سنة  ديسمبر 3، الموافق 1391شواؿ عاـ  15المؤرخ في  275-71وبمقتضػى المرسوـ رقـ  -
 .ادة الدروس الطبية الخاصةحداث شيإ
 ،1974، الموافق ألوؿ أكتوبر سنة 1394رمضاف عاـ  14المؤرخ في  200-74بمقتضػى المرسوـ رقـ  -

 .اء شيادة دكتور في العمـو الطبيةالمتضمف إنش
 ،1، المتعمق بتنظيـ  وتسيير جامعة الجزائر1984أوت سنة  18المؤرخ في  209-84وبمقتضػى المرسوـ رقـ  -

 .والمتمـ المعدؿ
 1989 الموافق أوؿ يشت سنة 1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .سيرىا، المعدؿ والمتمـوالذؼ يتضمف إنشاء جامعة سطيف و 
 2017يشت سنة  17 الموافق 1438ذو القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ييف أعضاء الحكومةالمتضمف تع
، يحدد 2001أكتوبر سنة  1 الموافق 1422رجب عاـ  3المؤرخ في  294-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ؤسسات التعميـ والتكويف العالييفشرو  توظيف األساتذة المشاركيف وألساتذة المدعويف وعمميـ في الم
، 2013جانفي سنة  30، الموافق 1434بيع األوؿ عاـ ر  18المؤرخ في  77-13وبمقتضػى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
، الذؼ يحدد كيفيات التكف  بمصاريف النق  2001فبراير سنة  2وبموجب القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

 .يير المقيميفواإلقامة لألساتذة المدعويف المقيميف و 
دة فوؽ التخصص في العمـو ، والمتضمف إنشاء شيا2011أكتوبر سنة  8المؤرخ في  618لقرار رقـ وبموجب ا -

 .الطبية
 .1ممي لكمية الطب بجامعة الجزائروبناء عمى موافقة المجمس الع -
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 رر ػػػػػيػق
 

مذكور أعاله، ، ال2011أكتوبر سنة  8المؤرخ في  618تطبيقا ألحكاـ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
ينشأ طور الدراسات الطبية فوؽ التخصص في طب المسالؾ البولية لألطفاؿ، ويتوج بشيادة فوؽ 

 التخصص  في "طب المسالؾ البولية لألطفاؿ".
يفت  التكويف لألطباء المختصيف في طب المسالؾ البولية لألطفاؿ ، تتشك  دفعة التكويف مف اثني عشر   :2المادة 

 ( مترشحا.12)
 .1يجرػ التعميـ عمى مستوػ كمية الطب لجامعة سطيف :3لمادة ا

 (.02( ساعة موزعة عمى سداسييف)140يحّدد الحجـ الساعي لمتكويف بمائة وأربعوف ) :4المادة 
 يشم  التكويف دروس نظرية وتطبيقية.

 مستوػ مصال  )والمتوفر عمى، يتضمف الممحق المرفق بيذا القرار البرنامج البيدايوجي المفص  لمتكويف
 .(المديرية الفرعية لمتكويف في العمـو الطبية -الجامعي  مديرية التكويف في الدكتوراه والتأىي 

 يتوج التكويف بإمتحانيف: :5المادة 
 إمتحاف نظرؼ. -
 إمتحاف تطبيقي. -

( أو تفوقيا في ك  مف 10/20يعمف ناجحا المترشحيف الحائزيف عمى عالمة تساوؼ عشر مف عشريف )
تباريف النظرؼ والتطبيقي، بالنسبة لممترشحيف الراسبيف ليـ الحق في اإلستدراؾ إما اإلمتحاف الكتابي االخ

 أو اإلمتحاف التطبيقي.
، يتوج تقييـ 1تعيف لجنة اإلمتحاف مف طرؼ المجنة البيدايوجية لمتكويف مع كمية الطب لجامعة سطيف :6 المادة

ؾ البولية لألطفاؿ وتسمـ مف طرؼ كمية الطب لجامعة التكويف بشيادة فوؽ التخصص في طب المسال
  .1سطيف

 المسؤولة البيدايوجية لمتكويف ىي: :7المادة 
، أستاذة إستشفائية جامعية في جراحة األطفاؿ، بكمية الطب بجامعة توابتي العمجة سوىاـاألستاذة  -

 .1سطيف
 تكمف بالمياـ التالية:

  متابعة التعميـ(.ضماف تنظيـ الدروس )الرزنامة والمضموف و 
 .تنظيـ انتقاء ممفات المترشحيف 
 .ضماف فص  وحدات التعميـ 
 . ضماف حسف سير التكويف ومتابعتو 
 .تنظيـ و تحديد قائمة المترشحيف المقبوليف لمتكويف 
 .ضماف تحضير اإلجتماعات بصورة منتظمة مف أج  اإلشراؼ والتنسيق البيدايوجي 

 يف لجنة بيدايوجية لفوؽ التخصص.يضمف التنسيق بشأف التكو  :8المادة 
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 األساتذة ىـ:
 .1، أستاذة إستشفائية جامعية في جراحة األطفاؿ، بكمية الطب بجامعة سطيفتوابتي العمجة سوىاـاألستاذة  -
 .1، أستاذ إستشفائي جامعي في جراحة األطفاؿ، بكمية الطب بجامعة وىرافعصيمي سماعيلاألستاذ  -
 .1شفائي جامعي في طب األطفاؿ، بكمية الطب بجامعة سطيف، أستاذ إستبيود صالحاألستاذ  -
 .3، أستاذ إستشفائي جامعي في جراحة األطفاؿ، بكمية الطب بجامعة قسنطينةأطريح زوبيراألستاذ  -
 .3، أستاذة إستشفائية جامعية في جراحة األطفاؿ، بكمية الطب بجامعة قسنطينةبنسبتي أمينة أماؿاألستاذة  -
 .1، أستاذ إستشفائي جامعي في جراحة األطفاؿ، بكمية الطب بجامعة سطيفف الديفسواليمي زياألستاذ  -
 ، أستاذ إستشفائي جامعي في جراحة األطفاؿ، بكمية الطب بجامعة تممساف.عزوني دمحم سميراألستاذ  -
لطب بجامعة ، أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" في جراحة الجياز البولي بكمية اأورحمنت حساـ الديفاألستاذ  -

 .2باتنة
 .1، أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" في جراحة األطفاؿ بكمية الطب بجامعة سطيفأيت يحي سمايفاألستاذ  -
 .1، أستاذة محاضرة استشفائية جامعية قسـ "أ" في الكيمياء الحيوية بكمية الطب بجامعة سطيفعمراف مونيرةأستاذة  -
 .1استشفائي جامعي قسـ "ب" في جراحة األطفاؿ بكمية الطب بجامعة سطيف ، أستاذ محاضرشوتري ىيشاـاألستاذ  -
 .1، أستاذة محاضرة استشفائية جامعية قسـ "ب" في جراحة األطفاؿ بكمية الطب بجامعة الجزائربوقرموح دانيةاألستاذة  -
 .1الطب بجامعة الجزائر، أستاذة محاضرة استشفائية جامعية قسـ "أ" في طب األطفاؿ بكمية لعجوز أسميافاألستاذة  -
 .1، أستاذة مساعدة استشفائية جامعية في جراحة األطفاؿ بكمية الطب بجامعة الجزائرميرازي نسيمةاألستاذة  -
 .2، أستاذة مساعدة استشفائية جامعية في جراحة األطفاؿ بكمية الطب بجامعة باتنةبرينيس نجمةاألستاذة  -
 .1جامعي في جراحة األطفاؿ بكمية الطب بجامعة سطيف ، أستاذ مساعد استشفائيلطرش سميراألستاذ  -
قامتيـ طبقا  1تتكف  كمية الطب لجامعة سطيف :9المادة  قامة األساتذة المدعويف يير المقيميف وا  بمصاريف نق  وا 

 لمتنظيـ المعموؿ بو.
ك  فيما يخصو،  1يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف، وعميد كمية الطب لجامعة سطيف :10 المادة

  بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019 فيفري  20 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019 جانفي 21المؤرخ في  56يعدؿ القرار رقـ ، 2019فيفري  20مؤرخ في  148رقـ  قػػرار

 1الجزائر الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 1984يشت سنة  18الموافق  1404لقعدة عاـ ذؼ ا 21المؤرخ في  209 -84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .منو 3دؿ والمتمـ، السيما المادة ، المعوسيرىا 1بتنظيـ جامعة الجزائر
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رسـو التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ، الذؼ2003
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2019 جانفي 21المؤرخ في  56وبمقتضى القرار رقـ  -
 .1الجزائر

 

 رر ػػػػػيػق
 

محدد  ، والمذكػور أعاله، كما ىو2019 انفيج 21المؤرخ في  56يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2019فيفري  20 في حرر بالجزائر                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر
 ف:واألعضاء المعين-1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بزينة دمحم -

 ممث  الوزير المكمف بالمالية، عضو ىفورار لعيدؼ عيس -
 ممث  الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو حمادو كماؿ -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو دبابحة نرجس -
 ممثمة الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعي، عضو قعمورؼ فتيحة -
 المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، ممث  السمطة عضو عثامنة جماؿ -
 ممث  الوزير المكمف بالصحة والسكاف واإلصالح المستشفيات،  عضو حراث زبير -
 ممث  الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ، عضو حفصي يوسف -
 ممث  الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو تواتي كماؿ -
 ث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، مم عضو رمضاني يوسف -
 ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، عضو بعوش فتيحة ليمى -
 ممث  الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضو بوشارب أحمد -
 ممث  الوالي. عضو مخالدؼ الياميف -
 "........................................ والباقي بدوف تغير........................................."

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2016 أوت  8المؤرخ في 946يعدؿ القرار رقـ  ،2019فيفري  20مؤرخ في  149 رقـ قػػرار

 اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريجالذي يحدد القائمة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
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يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24في المؤرخ  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12السيما المادة ، نظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـالخاصة بت الجامعة والقواعدالذؼ يحدد مياـ  ،2003

الذؼ  ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 2ج بوعريريج، السيما المادة عة بر يتضمف إنشاء جام

 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع

ألعضاء مجمس إدارة جامعة  الذؼ يحدد القائمة االسمية ،2016أوت  8المؤرخ في  946وبمقتضى القرار رقـ  -
 .برج بوعريريج، المعدؿ

 رر ػػػػػيػق
 

والمذكور أعاله، كما ىو  المعدؿ ،2016أوت  8المؤرخ في  946يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 البحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و  :2المادة 
 2019فيفري  20 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 ـ العالي والبحث العمميوزير التعمي                                                                                                     
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جمس إدارة جامعة برج بوعريريجقائمة أعضاء م

 ف:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا ضيف عبد السالـ -

 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو يعقوبي فتيحة  -
 يف،ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ الميني عضو حالسي دمحم -
 ممث  الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو صال  شياب -
 ممث  الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعي، عضو قاسـ دمحم -
 ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو بف شايب العربي -
 ممث  الوزير المكمف بالعدؿ، عضو جوادؼ بمقاسـ -
 ممث  الوزير المكمف بالتجارة، عضو ى ناصرأيت موس -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو بالدىاف سفياف -
 ممث  الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو فراقي عبد الرحيـ -
 ممث  الوزير المكمف بالثقافة، عضو بمحنيش ميمود -
 الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،ممث   عضو بوسالـ مولود -
 ممث  الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضو سمماني مراد -
 ممث  الوالي. عضو بمعيساوؼ مخموؼ -

 

 "........................................ والباقي بدوف تغير........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019فيفري  12المؤّرخ في ، يتّمـ القرار 2019فبراير  24 خ فػيؤرّ مػ قػػرار
 د معايير االنتقاء لػمػقػبػوؿ فػي بػرنػامػج تػحػسػيػف المستوى في الػخػارجيحدّ الذي 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017سنة   يشت 17فق الموا 1438عاـ  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  19المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحدد معايير االنتقاء لمقبوؿ في برامج تحسيف ، 2014ديسمبر  29المؤرخ في  2010القرار رقـ  وبمقتضى -

 .المستوػ في الخارج، المعّدؿ
ي برامج تحسيف المستوػ في ، الذؼ يحدد معايير االنتقاء لمقبوؿ ف2019فبراير  12المؤرخ في القرار  وبمقتضى -

 الخارج.
 رر ػػػػػيػق

مكّرر، وتحّرر كما  31والمذكور أعاله، بالمادة  2019فبراير  12المؤّرخ في  742ُيتّمـ القرار رقـ المادة األولى: 
 يأتي:

، المعّدؿ، ونصوصو 2014ديسمبر  29المؤّرخ في  2010: تبقى أحكاـ القرار رقـ مكّرر 31المادة "
 ."2019الّتطبيقية، سارية المفعوؿ بالنسبة لسنة 

 ،مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي ديرووم مف مدير التػعاوف والتػػبادؿ ما بيػف الجامعػات، ف ك ّ يكمّ  :2المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتنفيذ ىذا القرار الذؼ ينشر في، وفيما يخّص  ك ّ 

  2019 ري فيف 24 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 اذ طاىر حجاراألست                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاءيحّدد ا، 2019فيفري  26مؤرخ في  150رقـ  قػػرار
 الوطنية العميا لمري مدرسة بال لقسـ السقي وتصريف المياه

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17مرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ال -

 ييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضّمف تع
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -

 مدرسة خارج الجامعة، . ا لمرؼ إلىالمتضّمف تحوي  المدرسة الوطنية العمي
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.لذؼ يحدد القانوف ا
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2015نوفمبر  16المؤّرخ في  1174وبموجب القرار رقـ  -

  الوطنية  العميا لمرؼ.مدرسة لقسـ السقي وتصريف المياه بال
ا الوطنية العميمدرسة مية لقسـ السقي وتصريف المياه بالوبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العم -

 .2018نوفمبر  06لمرؼ المؤرخ في 
 

 رر ػػػػػيػق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى2016يونيو سنة  14الموافق 

 .الوطنية العميا لمرؼ مدرسة المجنة العممية لقسـ السقي وتصريف المياه بال
الوطنية العميا لمرؼ، مدرسة لقسـ السقي وتصريف المياه بال تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ك  فيما يخصو، بتطبيق  لمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمرؼ،يكمف ا :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019فيفري  26المؤرخ في  150ممحق بالقرار رقـ 

 ا لمري الوطنية  العميمدرسة بال لقسـ السقي وتصريف المياه 
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ"أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بف الوكمي بشير 1

 رئيس القسـ درنوني يوسف 2

 أستاذ مدؼ دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ"أ" رسوؿ عبد العزيز 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوفكاف عبد المجيد 5
 "ب" أستاذ محاضر قسـ كح  الرأس جياللي 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عزيز وىيبة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يحياوؼ سمير 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحّدد الذي  2017فيفري  12مػػؤّرخ في ال 168قرار رقػـ يعدؿ ال، 2019فيفري  26 مؤرخ في 151رقـ  قػػرار
 مستغانػػـ-عبد الحميد بف باديس بجامعة لكّميػػة الّمغػػات األجنبّيػػة المجمس العممي القائمة االسمية ألعضاء

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98تضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمق -

 .جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشاء 
يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـة والقواعد الخاصة بتالذؼ يحّدد مياـ الجامع 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صالحيات وز 
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذؼ  2017فيفرؼ  12مػػؤّرخ في ال 168قرار رقػـ البموجب و  -

 .مستغانػػـ-عبد الحميد بف باديس بجامعة لكّميػػة الّمغػػات األجنبّيػػة
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة الّمغػات األجنبّيػة بجامعة عبد الحميد ابف  -

 .2019جانفي  17مستغانـ المؤّرخ في  -باديس
 يػػقػػػػػرر

 

المجمس العممي لكّميػة الّمغػات األجنبّيػة بجامعة ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء  المادة األولى:
 مستغانـ. -عبد الحميد ابف باديس

-ابف باديس تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة الّمغػات األجنبّيػة بجامعة عبد الحميد :2المادة 
 ، وتسرؼ أحكاـ ىذا القرار لما تبقى مف العيدة.وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار مستغانـ،

مستغانـ، كّ  فيما  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس :3المادة 
 لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية 

 2019فيفري  26في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2017فيفري  12مػػؤّرخ في ال 168قرار رقػـ الذي يعدؿ ال 2019فيفري  26 مؤرخ فيال 151رقـ ممحػػق بالقػػرار 
 غانػػـمست -عبد الحميد بف باديس بجامعة لكّميػػة الّمغػػات األجنبّيػػة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية عمارة عبد الّرزاؽ 1
 عميد الكّمية باألطرش ىوارؼ  2
 نائب العميد مكّمفة بما بعد التدرج والبحت العممي والعالقات الخارجية زياني مموكة 3
 ائ  المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمفة بالّدراسات والمس الطالب عبد الرحمف كريمة 4
 رئيسة قسـ الّمغة الفرنسية بف زازة مطيعة 5
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 رئيس قسمالّمغة االسبانية لطروش جماؿ 6
 رئيس قسمالّمغة االنجميزية والي فريدة 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الّمغة الفرنسية تيرنيفي دمحم البدر 8
 االنجميزية رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الّمغة جعفرؼ يسمينة 9
 الّمغة االنجميزية قسـ ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف بحوص عباس 10
 لّمغة االنجميزية األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسما ممّثمة ؼ فاطمةر بنغرو  11
 ألساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الّمغة الفرنسية ممّث  منصور ةبف شييد 12
 لّمغة الفرنسية ألساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ممّث   أميفرباعي شرفي دمحم 13
 ممثمة األساتذة المساعديف عيسات جميمة 14
 ممثمة األساتذة المساعديف بربار حفيظة 15
 مديرة مخبر بحث بشاليـ سميرة 16
 مدير مخبر بحث قريدش عبد الحميد 17
 مديرة مخبر بحث بف سكات مميكة 18
 مديرة مخبر بحث بختة عبد الحي 19
 مخبر بحث ةمدير  صارنو حناف 20
 مسؤوؿ المكتبة بف زرقة دمحم 21

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2017فيفري  12مػػؤّرخ في ال 169قرار رقػـ ، يعدؿ ال2019فيفري  26 مؤرخ في 152رقـ  قػػرار

 بكّميػة الّمغػػات األجنبّيػػة لقسػـ الّمغػػة االنجميزيػػة ألعضاء المجنة العممية يحّدد القائمة االسميةالذي 
 مستغانػـ -عبد الحميد ابف باديس  بجامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ومة، المعّدؿ.ف تعييف أعضاء الحكوالمتضمّ 
 1998 يوليو سنة 7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشاء 
سنة  يشت 23 الموافق 1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صالحيات وز 
لقسػـ  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذؼ  2017فيفرؼ  12مػػؤّرخ في ال 169 قرار رقػـالوبموجب  -

 .مستغانػـ -عبد الحميد ابف باديس  بكّميػة الّمغػػات األجنبّيػػة بجامعة الّمغػػة االنجميزيػػة
ػة بكّمية الّمغػات األجنبّيػة بجامعة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػة االنجميزي -

 .2018أكتوبر  18مستغانـ المؤّرخ في  -عبد الحميد ابف باديس
 

 يػػقػػػػػرر
 



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   237

 

 

 

المجنة العممية لقسـ الّمغػة االنجميزيػة بكّمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة اإلسمية ألعضاء  المادة األولى:
 مستغانـ.-ابف باديس الّمغػات األجنبّيػة بجامعة عبد الحميد

ػة بجامعة عبد المجنة العممية لقسـ الّمغػة االنجميزيػة بكّمية الّمغػات األجنبيّ تحّدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وتسرؼ أحكاـ ىذا القرار لما تبقى مف العيدة.وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار مستغانـ الحميد ابف باديس

مدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، كّ  فيما يكّمف ال :3المادة 
  .يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2019فيفري  26في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الذي يحّدد  2017فيفري  12 المػؤّرخ في 169رقـ  رالقرا الذي يعدؿ 2019فيفري  26 مؤرخ فيال 152رقـ ممحػػق بالقػػرار 
 عبد الحميد ابف باديس مستغانػـ بكّميػة الّمغػػات األجنبّيػػة بجامعة لقسػـ الّمغػػة االنجميزيػػة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 جنة العممية لمقسـأستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المّ  جعفرؼ يسمينة 1
 القسـ ةرئيس والي فريدة 2
 أستاذ  بحوص عباس  3
 أستاذة عبد الحي بختة  4
 محاضرة قسـ "أ" أستاذة بنغروزؼ فاطمة الزىراء 5
 محاضرة قسـ "أ" أستاذة صارنو حناف 6
 مساعدة قسـ "أ" أستاذة عيسات جميمة 7
 مساعدة قسـ "أ" أستاذة عبد اليادؼ نادية 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2017فيفري  12مػػؤّرخ في ال 170قرار رقػـ ، يعدؿ ال2019فيفري  26 مؤرخ في 153رقـ  قػػرار

 بكّميػة الّمغػػات األجنبّيػػة الفرنسيةلقسػـ الّمغػػة  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي 
 مستغانػـ-د الحميد ابف باديس عب بجامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
يشت سنة  23الموافق  1424نية عاـ جمادػ الثا 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الذؼ 2003
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ 13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشاء 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صالحيات وز 
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لقسػـ  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذؼ  2017فيفرؼ  12مػػؤّرخ في ال 170 قرار رقػـوبموجب ال -
 .عبد الحميد ابف باديس مستغانػـ بكّميػة الّمغػػات األجنبّيػػة بجامعة الفرنسيةػػة الّمغ

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػة الفرنسيػة بكّمية الّمغػات األجنبّيػة بجامعة عبد  -
 .2019جانفي  14الحميد ابف باديس مستغانـ المؤّرخ في 

 

 ػػرريػػقػػػ
 

بكّمية  الفرنسيةالمجنة العممية لقسـ الّمغػة ييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة اإلسمية ألعضاء  المادة األولى:
 مستغانـ. الّمغػات األجنبّيػة بجامعة عبد الحميد ابف باديس

ّمغػات األجنبّيػة بجامعة عبد بكّمية ال الفرنسيةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة  :2المادة 
، وتسرؼ أحكاـ ىذا القرار لما تبقى مف وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار الحميد ابف باديس مستغانـ،

 العيدة.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ، كّ  فيما  :3المادة 

 قرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا ال
 2019فيفري  26في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الذي يحّدد  2017فيفري  12 المػؤّرخ في 170رقـ  القرار الذي يعدؿ 2019فيفري  26 مؤرخ فيال 153رقـ ممحػػق بالقػػرار 

 عبد الحميد ابف باديس مستغانػـ بكّميػة الّمغػػات األجنبّيػػة بجامعةالفرنسية لقسػـ الّمغػػة  ائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالق
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ، أستاذ محاضر قسـ "أ" تيرنيفي دمحم البدر 1
 رئيسة القسـ بف زازة مطيعة 2
 أستاذة شاليـ سميرةب 3
 أستاذ  ممياني الحاج 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف شييدة منصور 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ"،  عمارة عبد الرزاؽ 6
 مساعدة قسـ "أ" أستاذة مغراوؼ أمينة 7
 مساعدة قسـ "أ" أستاذة نيارؼ ناجية 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019 فيفري  26 مؤرخ في 154رقـ  قػػرار

 عنابػػػة -لكمية عمـو األرض بجامعة باجي مختار
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ق والمتعمّ  1984يشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
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 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 

 يشت سنة 23 الموافق 1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

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

ابػػػة عن -نتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عمـو األرض بجامعة باجي مختاروبناء  عمى محضر ا -
 .2018جانفي  16المؤّرخ في 

 رر ػػػػػيػق
جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، 2003يشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
 عنابػػػة. -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو األرض بجامعة باجي مختار

عنابػػػة، وفقا -عموـ األرض بجامعة  باجي مختار تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 محق بيذا القرار.لمجدوؿ الم

عنابػػػة، ك  فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باجي مختار: 3المادة 
وينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي  2018جانفي  16ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو إبتداء  مف 

 والبحث العممي.
 2019فيفري  26في حرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019فيفري  26 مؤرخ فيال 154رقـ ممحػػق بالقػػرار 

 عنابػػػة-بجامعة باجي مختار لكمية عموـ األرض
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 لمكمية، ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الجيولوجيارئيس المجمس العممي  عز الديف ىاني 1
 عميد الكمية العربي جابرؼ  2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائ  المرتبطة بالطمبة عبد الرزاؽ اولعربي 3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية خديجة بوفنارة 4
 رئيسة قسـ التييئة العمرانية نة مالخأمي 5
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية احمد نحاؿ 6
 رئيس قسـ الجيولوجيا نبي  بويريرة 7
 رئيس قسـ المناجـ دمحم الشريف جوامع 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ التييئة العمرانية جماؿ الديف قسـو 9

 ندسة المعماريةرئيس المجنة العممية لقسـ الي حسيب رحيمية 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا سعداف جرفي 11
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 رئيس المجنة العممية لقسـ المناجـ عبد هللا حفصاوؼ  12
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التييئة العمرانية جماؿ تاليجية 13
 وجياممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الجيول ىشاـ شفاؼ 14
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المناجـ دمحم شتيبي 15
 ممّث  عف األساتذة المساعديف سالـ باجوج 16
 ممّث  عف األساتذة المساعديف عبد الكريـ لرقش 17
 مدير مخبر بحث ماني حنوش 18
 مدير مخبر بحث الصادؽ قرفية 19
 مدير مخبر بحث دمحم بونوالة 20
 مدير مخبر بحث يسة بوخميسان 21
 مدير مخبر بحث قدور بوخميس 22
 مدير مخبر بحث عبد المجيد شوابي 23
 مدير مخبر بحث عبد المجيد منج  24
 مسؤولة المكتبة كمثـو محي الديف 25

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2019فيفري  26 مؤرخ في 155رقـ  قػػرار

 الجمفة-زياف عاشور  عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة لمعيد
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 عييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.ف توالمتضمّ 
 2003 يشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430 عاـمحـر  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
ألساتذة بالمجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وبناء  عمى محاضر انتخاب ممّثمي ا -

 .2018ديسمبر  13وأكتوبر  08الجمفة المؤرخة في -بجامعة زياف عاشور
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادؼ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003يشت سنة  23ق المواف 1424

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة 
 الجمفة.-زياف عاشور
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ات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقني :2المادة 
 .الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار-زياف عاشور

الجمفة، ك  فيما يخصو، بتطبيق -زياف عاشور ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 

  2019فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 لي والبحث العمميوزير التعميـ العا                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019فيفري  26 مؤرخ فيال 155 ممحػػػق بالقػػرار رقـ
 الجمفة-زياف عاشور بجامعة لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 لعممي لممعيد، ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ النشا  البدني الرياضي التربوؼ رئيس المجمس ا براىيمي طارؽ  1
 مدير المعيد كماؿ رويب  2
 رئيس قسـ النشا  الرياضي المكيف حرواش لميف 3
 رئيس قسـ النشا  البدني الرياضي التربوؼ  شرفي عامر 4
 رئيس قسـ التدريب الرياضي النخبوؼ  رقيق ساعد 5
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ النشا  الرياضي المكيف حمادؼ عامر 6
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ النشا  الرياضي المكيف جنداوؼ عبد الرحماف 7
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ النشا  البدني الرياضي التربوؼ  بف العربي يحي 8
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي النخبوؼ  الماحيقصار  9

 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي النخبوؼ  فيـر الطيب 10
 ممّث  عف األساتذة المساعديف شاللي دمحم 11
 ممّث  عف األساتذة المساعديف مرواف أحمد 12
 دير مخبر بحثم شاربي بمقاسـ 13
 مسؤوؿ مكتبة المعيد نايبي عمي 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لقسـ  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019فيفري  26مؤرخ في  156قرار رقـ  قػػرار

 بشار -ة وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحمالعمـو االقتصادية، التجاري العمـو المالية والمحاسبة بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 يشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 اء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنش
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

 العمـو االقتصادية، وبناء  عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية -
 .2018ماؼ  27و 26شار المؤّرخة في ب -التجارية وعموـ التسيير بجامعة طاىرؼ دمحم

 

 رر ػػػػػيػق
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

دؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يي2003يشت سنة  23الموافق  1424
العموـ االقتصادية،  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بكمية

 بشار. -التجارية وعموـ التسيير بجامعة طاىرؼ دمحم
عموـ االقتصادية، ال تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية :2المادة 

 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -التجارية وعموـ التسيير بجامعة طاىرؼ دمحم
 بشار، ك  فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىرؼ دمحم :3المادة 

 والبحث العممي. ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي
  2019فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 ميـ العالي والبحث العمميوزير التع                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019فيفري  26المؤرخ في  156رقػـ ممحػػق بالقػرار 

 بشار -العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ مازرؼ عبد الحفيع 1
 رئيس القسـ فراج الطيب 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حموؿ طارؽ  3
 قسـ "أ"أستاذة محاضرة  عادؿ فاطمة الزىراء 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بقدور عائشة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عبد العزيز سمير 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" مولفرعة فاطمة الزىراء 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مساراح نادية 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" حمادة أمينة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019فيفري  26مؤرخ في  157رقـ  قػػرار

 بشار -العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم لقسـ العمـو التجارية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
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 يشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 عّدؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، المالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 اء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنش

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

العمـو االقتصادية، التجارية  وبناء  عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بكمية -
 .2018ماؼ  27و 26شار المؤّرخة في ب -وعموـ التسيير بجامعة طاىرؼ دمحم

 

 رر ػػػػػيػق
 

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

وعمـو العموـ االقتصادية، التجارية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية
 بشار. -التسيير بجامعة طاىرؼ دمحم

العمـو االقتصادية، التجارية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بكمية :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -وعموـ التسيير بجامعة طاىرؼ دمحم

 بشار، ك  فيما يخصو، بتطبيق -لتكويف العالييف ومدير جامعة طاىرؼ دمحميكمف المدير العاـ لمتعميـ وا :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019يفري ف 26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 ستاذ طاىر حجاراأل                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019فيفري  26 مػؤرخ فيال 157 رقػـممحػػق بالقػرار 
 بشار -العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم التجارية بكميةلقسـ العموـ 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بف لخضر دمحم العربي 1
 رئيس القسـ دحماني عزيز 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ناصرؼ نفيسة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف جيمة عمر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بودؼ عبد الصمد 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" سيرات سامية 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" يعقوب أسماء 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مؤذف بشير 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019فيفري  26مؤرخ في  158رقـ  قػػرار
 بشار -العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم لقسـ عمـو التسيير بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17ق المواف 1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ؿ.والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
 يشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 اء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ.المتضمف إنش
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
العموـ االقتصادية، التجارية  عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بكمية وبناء   -

 .2018ماؼ  27و 26شار المؤّرخة في ب -وعموـ التسيير بجامعة طاىرؼ دمحم
 

 رر ػػػػػيػق
جمادػ الثانية عاـ  24خ في المؤر  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003يشت سنة  23الموافق  1424
العموـ االقتصادية، التجارية وعمـو  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية

 بشار. -التسيير بجامعة طاىرؼ دمحم
العموـ االقتصادية، التجارية وعمـو  حدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكميةت :2المادة 

 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -التسيير بجامعة طاىرؼ دمحم
 يخصو، بتطبيق بشار، ك  فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىرؼ دمحم :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019فيفري  26مؤرخ في ال 158رقػـ ممحػػق بالقػرار 

 بشار -عة طاىري دمحمالعمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجام لقسـ عمـو التسيير بكمية
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ برباوؼ كماؿ 1
 رئيس القسـ سميماني إلياس 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" صديقي خضرة 3
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 أستاذة محاضرة قسـ "أ" الوالي فاطمة الزىراء 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمعابد فايزة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كرومي سعيد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف ياميف خالد 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سميماني وىيبة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
العمـو ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2019فيفري  26مؤرخ في  159رقـ  قػػرار

 بشار -العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم االقتصادية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ؿ.ف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ والمتضمّ 
 يشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
المتضمف  2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 اء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ.إنش
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
العموـ االقتصادية،  العموـ االقتصادية بكميةوبناء  عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ  -

 .2018ماؼ  27و 26ؤّرخة في بشار الم -التجارية وعموـ التسيير بجامعة طاىرؼ دمحم
 

 رر ػػػػػيػق
 

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

العموـ االقتصادية، التجارية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية
 بشار. -وعموـ التسيير بجامعة طاىرؼ دمحم

العموـ االقتصادية، التجارية  سـ العموـ االقتصادية بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لق :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -وعموـ التسيير بجامعة طاىرؼ دمحم

 بشار، ك  فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىرؼ دمحم :3المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في 

  2019فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019فيفري  26مؤرخ في  159 رقػـممحػػق بالقػرار 
 بشار -العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بجامعة طاىري دمحم لقسـ العموـ االقتصادية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بودخي  دمحم األميف 1
 رئيس القسـ بحوصي مجذوب 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معمرؼ عبد الوىاب 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف شال  مصطفى 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سعيداني رشيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الكريـ بف دخيس عبد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوترفاس الياشمي 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بوقندوز ىشاـ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019فيفري  26مؤرخ في  160رقـ  قػػرار

 بشار -بجامعة طاىري دمحم االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير لكمية العمـو
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 يشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
المتضمف  2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ.اء جامعة بشار، إنش
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
عموـ التسيير وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، التجارية و  -

 .2018جواف  28بشار المؤّرخ في  -بجامعة طاىرؼ دمحم
 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
لقرار إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ا2003يشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير 
 بشار.  -بجامعة طاىرؼ دمحم

العموـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. بشار، وفقا -طاىرؼ دمحم
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بشار، ك  فيما يخصو، بتطبيق  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاىرؼ دمحم :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي ، 2019فيفري  26المؤرخ في  160محػػػق بالقػػرار رقـ م
 بشار -بجامعة طاىري دمحم لكمية العموـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية طافر زىير 1
 عميد الكمية  الـمخموفي عبد الس 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائ  المرتبطة بالطمبة بوسيميف أحمد  3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بمحاج فراجي 4
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة فراج الطيب 5
 ةرئيس قسـ العمـو التجاري دحماني عزيز 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير سميماني إلياس 7
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية بحوصي مجذوب 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة مازرؼ عبد الحفيع 9

 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية بف لخضر دمحم العربي 10
 سـ عمـو التسييررئيس المجنة العممية لق برباوؼ كماؿ 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بودخي  دمحم األميف 12
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة عاللي مختار 13
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة روشاـ بف زياف 14
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بد العزيز سفيافبف ع 15
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير اليزاـ دمحم 16
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير مقدـ عبد الجمي  17
 ّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصاديةممّث  األساتذة ذوؼ مص العرابي مصطفى 18
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بف زاير مبارؾ 19
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف بف جيمة مريـ 20
 ممّث  عف األساتذة المساعديف قندوز ىشاـ 21
 مدير مخبر بحث بف جيمة عمر 22
 مسؤوؿ المكتبة بعز الديف عبد الوىا 23

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017فيفري  12المؤّرخ في  191، يعّدؿ القرار رقـ 2019فيفري  26مؤرخ في  161رقـ  قػػرار
 التكنولوجيا  بكمية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري 

 سعيدة-بجامعة موالي الطاىر
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 يشت سنة 23الموافق  1424ة عاـ جمادػ الثاني 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 يرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وس 2003
المتضمف  2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ.إنشا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017فيفرؼ  12المؤّرخ في  191وبموجب القرار رقـ  -

 سعيدة. -وجيا بجامعة موالؼ الطاىرؼ بكمية التكنولاليندسة المدنية والر 
 .2019جانفي  21المؤّرخ في  05رقـ سعيدة  -وبناء  عمى إرساؿ جامعة موالؼ الطاىر -

 

 رر ػػػػػيػق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والرؼ  المادة األولى:
 سعيدة.-وجيا بجامعة موالؼ الطاىربكمية التكنول

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والرؼ بكمية التكنولوجيا بجامعة موالؼ  :2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الطاىر

سعيدة، ك  فيما يخصو، -موالؼ الطاىريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2019فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2017فيفري  12المؤّرخ في  191الذي يعّدؿ القرار رقـ  2019فيفري  26المؤرخ في  161 رقػـممحػػق بالقػرار 
 سعيدة -جامعة موالي الطاىرالتكنولوجيا ب لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ قاسي عبد الحكيـ 1
 رئيس القسـ بف يقدس عيسى 2
 أستاذ حزاب عبد الكريـ 3
 أستاذ يالي مرزوؽ  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يمس فؤاد 5
 ر قسـ "ب"أستاذ محاض درفوؼ فت  هللا منير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حفياف محػمد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كرنو نسيـ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018سبتمبر  10المؤّرخ في  831يعّدؿ القرار رقـ ، 2019فيفري  26مؤرخ في  162رقـ  قػػرار
 األغواط -جمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجييحدد القائمة االسمية ألعضاء الم

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة األيوا ، 2001
 يشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي 
عضاء المجمس العممي الذؼ يحدد القائمة االسمية أل 2018سبتمبر  10المؤّرخ في  831وبموجب القرار رقـ  -

 األيوا . -وجيا بجامعة عمار ثميجيلكمية التكنول
 رر ػػػػػيػق

ييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة عمار  المادة األولى:
 األيوا . -ثميجي

األيوا ، وفقا  -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي يةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكم :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

األيوا ، ك  فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 العمميوزير التعميـ العالي والبحث                                                                                                     

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2018سبتمبر  10المؤّرخ في  831الذي يعّدؿ القرار رقـ  2019فيفري  26مؤرخ في  162رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 األغواط -المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ئيس المجمس العممي لمكمية، ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكيةر  بف الحرمة الحاج عيسى 1
 عميد الكمية شقناف عمي 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائ  المرتبطة بالطمبة ليذب دمحم 3
 ت الخارجيةنائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقا زوك  عبد الحميـ 4
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ مراح لحسف 5
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية عويسي مخطار 6
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق  التاوتي دمحم بف عبد هللا 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني زقنيني أبو بكر 8
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 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بوتوبات دمحم 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية سفي أحمديو  10
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق مبروؾ جديد 11
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية بوعبد هللا السعيد 12
 نيممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتق عريف سالـ 13
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني الرقطي فتيحة 14
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ بوزواد مولود 15
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ ليجيسي حمزة 16
 األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق ممّث  األساتذة ذوؼ مصفّ  شبيرة سالـ فؤاد 17
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق بف عمية مختار 18
 ممّث  عف األساتذة المساعديف عامر خالد 19
 ممّث  عف األساتذة المساعديف بف جديعة بشير 20
 مدير مخبر بحث بمخيرؼ دمحم 21
 مدير مخبر بحث الصغير الطاىر 22
 مدير مخبر بحث بف الشطي أحمد 23

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2017فيفري  12المؤّرخ في  192يعّدؿ القرار رقـ ، 2019فيفري  26مؤرخ في  163رقـ  قػػرار

 سعيدة -الطاىرالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
يشت سنة        23موافق ال 1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
المتضمف  2009يناير سنة  04الموافق  1430محّرـ عاـ  07المؤرخ في  10-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ.إنشا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13نفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2017فيفرؼ  12المؤّرخ في  192وبموجب القرار رقـ  -

 سعيدة، المعّدؿ. -طاىرة موالؼ الالتكنولوجيا بجامع
 .2019جانفي  21المؤّرخ في  05رقـ سعيدة  -وبناء  عمى إرساؿ جامعة موالؼ الطاىر -

 

 رر ػػػػػيػق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة  المادة األولى:
 سعيدة.-موالؼ الطاىر
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سعيدة، وفقا -التكنولوجيا بجامعة موالؼ الطاىر االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية تحدد القائمة :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

سعيدة، ك  فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالؼ الطاىر :3المادة 
 تعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لم

  2019فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2017فيفري  12المؤّرخ في  192الذي يعّدؿ القرار رقـ  2019فيفري  26المؤرخ في  163 رارػػق بالقػػػممح
 سعيدة -المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والرؼ  رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّث  األساتذة ذوؼ  حزاب عبد الكريـ 1
 عميد الكمية بومديف العربي 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائ  المرتبطة بالطمبة عيمر حاج  3
 نائبة العميد مكّمفة بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بمقاسـ خيرة 4
  ة المدنية والرؼ اليندس رئيس قسـ بف يقدس عيسى 5
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي العقباني أحمد شوقي 6
 رئيس قسـ اإللكتروتقني  مكاوؼ دمحم 7
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ شريفي عبد الحميد 8
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق داودؼ سفياف 9

 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والرؼ   قاسي حكيـ 10
 اإلعالـ اآلليرئيس المجنة العممية لقسـ  حمو رضا دمحم 11
 اإللكتروتقنيرئيس المجنة العممية لقسـ  حرطاني قادة 12
  اإللكترونيؾ رئيس المجنة العممية لقسـ جمولي بوعزة 13
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والرؼ   دراس بومديف 14
 اإلعالـ اآللي تذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـممّث  األسا عباس عكاشة 15
 اإللكتروتقني ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ميمود يحي 16
 اإللكتروتقني ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ميمودؼ عبد هللا 17
 اإللكترونيؾ ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ادريس خوجة فاطمة الزىراء 18
 اإللكترونيؾ ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ بوعسرية فاطمة 19
 ىندسة الطرائق ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ يالي نور الديف 20
 ممّث  عف األساتذة المساعديف بربار رضواف 21
 ممّث  عف األساتذة المساعديف شامي نذير 22
 مدير مخبر بحث د المالؾأميف عب 23
 مدير مخبر بحث بوعزة بوبكر الصديق 24
 مسؤولة المكتبة مموؾ نعيمة 25

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الذي يحدد  2018سبتمبر  10المؤّرخ في  827، يعّدؿ القرار رقـ 2019فيفري  26مؤرخ في  164رقـ  قػػرار
 األغواط -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي سمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكميةالقائمة اال

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ّدؿف تعييف أعضاء الحكومة، المعوالمتضمّ 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة األيوا ، 2001
 يشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018 سبتمبر 10المؤّرخ في  827وبموجب القرار رقـ  -

 األيوا . -وجيا بجامعة عمار ثميجيالتكنول ىندسة الطرائق بكمية
 

 رر ػػػػػيػق
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية المادة األولى:
 األيوا . -مار ثميجيالتكنولوجيا بجامعة ع

التكنولوجيا بجامعة عمار  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية :2المادة 
 األيوا ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ثميجي

  فيما يخصو، األيوا ، ك-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2019فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2018سبتمبر  10المؤّرخ في  827الذي يعّدؿ القرار رقـ  2019فيفري  26المؤرخ في  164رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية

 الصفػة سـ والمقػباال الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ مبروؾ جديد 1
 رئيس القسـ التاوتي دمحم بف عبد هللا 2
 أستاذ سالـ فؤاد شبيرة 3
 أستاذ  المختار بف عمية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" محمود شارؼ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم البشير التاوتي 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" ف دىقافسمية ب 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الذي يحدد  2018سبتمبر  10المؤّرخ في  829يعّدؿ القرار رقـ ، 2019فيفري  26مؤرخ في  165رقـ  قػػرار
 األغواط -يا بجامعة عمار ثميجيالتكنولوج القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
سبتمبر سنة  18الموافق   1422ثانية عاـ جمادػ ال 30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة األيوا ، 2001
 يشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018سبتمبر  10المؤّرخ في  829وبموجب القرار رقـ  -

 األيوا . -وجيا بجامعة عمار ثميجيالتكنول لكترونيؾ بكميةاإل
 

 رر ػػػػػيػق
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية المادة األولى:
 األيوا .-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي

-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي عممية لقسـ اإللكترونيؾ بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ال :2المادة 
 األيوا ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

األيوا ، ك  فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 لعالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ا بتطبيق

  2019فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 التعميـ العالي والبحث العمميوزير                                                                                                     

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2018سبتمبر  10المؤّرخ في  829الذي يعّدؿ القرار رقـ  2019فيفري  26المؤرخ في  165 رقػـممحػػق بالقػرار 
 األغواط -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوتوبات دمحم 1
 رئيس القسـ مراح لحسف 2
 أستاذ بمخيرؼ دمحم 3
 أستاذ بوزواد مولود 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" جرفاؼ فاطمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الحاج عيسى بوبكر 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رقيق مراد 7
 اذ مساعد قسـ "أ"أست عامر خالد 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الذي يحدد القائمة  2018سبتمبر  10المؤّرخ في  828، يعّدؿ القرار رقـ 2019فيفري  26مؤرخ في  166رقـ  قػػرار
 األغواط-امعة عمار ثميجيالتكنولوجيا بج االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتضّمف
سبتمبر سنة  18الموافق   1422عاـ جمادػ الثانية  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة األيوا ، 2001
يشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018سبتمبر  10المؤّرخ في  828وبموجب القرار رقـ  -

 .األيوا -التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي الميكانيكية بكميةاليندسة 
 

 رر ػػػػػيػق
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية المادة األولى:
 األيوا .-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي

التكنولوجيا بجامعة عمار  المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 
 األيوا ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -ثميجي

األيوا ، ك  فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النش بتطبيق

  2019فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2018سبتمبر  10المؤّرخ في  828الذي يعّدؿ القرار رقـ  2019فيفري  26المؤرخ في  166 رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 األغواط-التكنولوجيا بجامعة عمار ثميجي الميكانيكية بكمية المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ يوسفي أحمد 1
 رئيس القسـ عويسي مخطار 2
 أستاذ عالوؼ عمر 3
 أستاذ  قريبيز جموؿ 4
 أستاذ بوعبد هللا السعيد 5
 أ"أستاذ محاضر قسـ " حشاني لخضر 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" معطي أحمد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مشراوؼ عامر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمحاج دمحم 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2018سبتمبر  10المؤّرخ في  838يعّدؿ القرار رقـ ، 2019فيفري  26مؤرخ في  167رقـ  قػػرار
 العمـو اإلنسانية والعمـو يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكميةالذي 

 األغواط -اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017 يشت سنة 17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتضّمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة األيوا ، 2001
 يشت سنة 23الموافق  1424اـ جمادػ الثانية ع 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018سبتمبر  10المؤّرخ في  838موجب القرار رقـ وب -

 األيوا .-ضارة بجامعة عمار ثميجيالعمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية والح التاريخ بكمية
 

 رر ػػػػػيػق
 

العمـو  عضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكميةييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة االسمية أل المادة األولى:
 األيوا .-اإلنسانية والعمـو اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي

العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسالمية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية :2المادة 
 قا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.األيوا ، وف -والحضارة بجامعة عمار ثميجي

األيوا ، ك  فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2019فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة 2018سبتمبر  10المؤّرخ في  838الذي يعّدؿ القرار رقـ  2019فيفري  26المؤرخ في  167رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 األغواط -العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ سعودؼ أحمد 1
 رئيس القسـ جعيرف معمر 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عاللي محمود 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوقريف عيسى 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف سعيداف دمحم 5
 قسـ "أ"أستاذ مساعد  مريقي طارؽ  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عالؽ دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قفاؼ عبد الرحماف 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بف خميفة محمود 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018مبر سبت 10المؤّرخ في  839يعّدؿ القرار رقـ ، 2019فيفري  26مؤرخ في  168رقـ  قػػرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو اإلسالمية بكمية

 األغواط -العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438 ذؼ القعدة عاـ 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتضّمف
سبتمبر سنة  18الموافق   1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. والمتضمف إنشاء جامعة األيوا ، 2001
 يشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24مؤرخ فيال 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 العالي والبحث العممي. ير التعميـالذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018سبتمبر  10المؤّرخ في  839وبموجب القرار رقـ  -

 األيوا .-العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي العمـو اإلسالمية بكمية
 

 رر ػػػػػيػق
 

 لقرار إلى تعدي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسالمية بكميةييدؼ ىذا ا المادة األولى:
 األيوا .-العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي

ـو العموـ اإلنسانية والعم تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسالمية بكمية :2المادة 
 األيوا ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مية والحضارة بجامعة عمار ثميجياإلسال

األيوا ، ك  فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عمار ثميجي :3المادة 
 .ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي بتطبيق

  2019فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 بحث العمميوزير التعميـ العالي وال                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة االسمية 2018سبتمبر  10المؤّرخ في  839الذي يعّدؿ القرار رقـ  2019فيفري  26المؤرخ في  168 رقػـممحػػق بالقػرار 
 األغواط -العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية والحضارة بجامعة عمار ثميجي عمـو اإلسالمية بكميةألعضاء المجنة العممية لقسـ ال

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ حبيبة شيرة 1
 رئيس القسـ ورنيقي دمحم 2
 أستاذ  صغيرؼ نور الديف 3
 اذ أست بف الساي  دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قبمي بف ىني 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بولشفار سعاد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" البخارؼ السباعي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الزيغمي نعيمي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2018أوت  06المؤّرخ في  721ؿ القرار رقـ يعدّ ، 2019فيفري  26مؤرخ في  169رقػـ  قػػرار
 2وىراف -دمحم بف أحمدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حػدّ الذي ي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 يشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذؼ القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014
الذؼ يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018ت أو  06المؤّرخ في  721وبموجب القرار رقـ  -

 .2وىراف-لجامعة دمحم بف أحمد
 .2018ديسمبر  31المؤّرخ في  147ـ رق 2وىراف-وبناء  عمى إرساؿ جامعة دمحم بف أحمد -

 

 يػقػػػػػرر
 

 .2وىراف-امعة دمحم بف أحمدييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لج المادة األولى:
، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا 2وىراف-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم بف أحمد :2المادة 

 القرار.
، ك  فيما يخصو، 2وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بف أحمد :3المادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق ىذا القرار
  2019فيفري  26في حرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2018أوت  06المؤّرخ في  721الذي يعّدؿ القرار رقـ  2019فيفري  26مؤرخ في  169 رقػـممحق بالقرار 

 2وىراف  -دمحم بف أحمدي لجامعة مقائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممل المحّدد
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة عبد اإللو عبد القادر 1

والثاني والتكويف المتواص  والشيادات  ؿبالتكويف العالي في الطور األو  ةكّمفم مدير الجامعة ةنائب ميكاكية ميدؼ مختارية 2
 في التدرجوالتكويف العالي 

بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىي  الجامعي والبحث العممي كّمف م مدير الجامعةنائب  طبميونة دمحم 3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعة ةنائب بمخير ىند 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  ة عيسىدلند 5
 عميد كمية عمـو األرض والكوف  صباف عباس 6
 عميد كمية العمـو االجتماعية فضي  عبد الكريـ 7
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 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية حداد دمحم 8
 لتسييرعميد كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو ا بولنوار بشير 9

 عميد كمية المغات األجنبية بييمي  عبد القادر 10
 مدير معيد الصيانة واألمف الصناعي بف عياد أحمد 11
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو األرض والكوف  بالؿ سيد أحمد 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية منير بيادؼ 13
 ي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةرئيس المجمس العمم زىدور سيمي 14
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير سالـ عبد العزيز 15
 رئيس المجمس العممي لكمية المغات األجنبية بف حطاب عبد القادر لطفي 16
 رئيس المجمس العممي لمعيد الصيانة واألمف الصناعي نور الديف رشيد 17
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية العربي شحط عبد القادر 18
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية فاصمة عبد المطيف 19
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية قويدرؼ دمحم 20
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية زمور زيف الديف 21
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو األرض والكوف  مبروؾ نعيمة 22
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو األرض والكوف  سوي  سيد أحمد 23
 ألساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسييرممّث  ا زايرؼ بمقاسـ 24
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير طيارؼ خالد 25
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية المغات األجنبية بف خديجة نبيمة 26
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية المغات األجنبية جبايمي وليدة 27
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد الصيانة واألمف الصناعي حبار شفيقة 28
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد الصيانة واألمف الصناعي عيسى خالدية 29
 ّثمة عف األساتذة المساعديفمم صنياجي سميمة 30
 ممّث  عف األساتذة المساعديف بمماحي دمحم 31
 وىراف  -أستاذ بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ بوزيد دمحم 32
 1وىراف -أستاذ بجامعة أحمد بف بمة بف سيمة ثالث أحمد 33
 مدير وحدة بحث دالي عمي عبد الصمد 34
 المكتبة المركزية مسؤولة بوتريبات فاطمة 35

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ألعضاء المجمس العممي د القائمة االسميةيحدّ ، 2019فيفري  26مؤرخ في  207ـ ػرق قػػرار

 لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17ـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي رق -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
الذؼ  2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي.يحّدد صالحيات وزي
 المتضّمف 2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  214-08المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -

 مدرسة خارج الجامعة.تحوي  المدرسة الوطنية لمطب البيطرؼ إلى 
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 2013جانفي سنة  30الموافق  1430رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 اسي النموذجي لممدرسة العميا.األسالذؼ يحدد القانوف 

فيفرؼ  07وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة المؤرخ في  -
2019. 

 رر ػػػػػيػق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16 مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ 44تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة. 
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة ، وفق ا لمجدوؿ الممحق بيذا : 2المادة 

 القرار.
الوطنية العميا لمبيطرة ، كّ  فيما يخصو،  ةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرس :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019فيفري  26 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 القائمة االسمية ألعضاء ديحدّ الذي  2019فيفري  26 مػؤّرخ فيال 207  ـػرار رقػق بالقػممح

 لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرةالمجمس العممي 
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 المجمس العممي لممدرسة سمدير المدرسة، رئي بويوسف عبد هللا 1
 قية المقاوالتيةمدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وتر  لعمارة عمي 2
 مديرة مساعدة مكّمفة بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواص  عيسى مريـ 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية سوامس سمير 4
 رئيس قسـ ما قب  العيادؼ بارودؼ جماؿ 5
 رئيس قسـ العيادؼ لحواسة ىشاـ 6
 بة عف األساتذة لقسـ ما قب  العيادؼممثمة منتخ بوخرص كريمة 7
 ممثمة منتخبة عف األساتذة  لقسـ ما قب  العيادؼ تميـ صوراية 8
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ العيادؼ أيت أودية ختيمة 9
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ العيادؼ عيف بعزيز حسينة 10
 اضريف قسـ "أ " لقسـ ما قب  العيادؼممثمة منتخبة عف األساتذة المح مرنيش فايزة 11
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ " لقسـ العيادؼ عزاؽ نواؿ 12
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" بعزيزؼ رتيبة 13
 مدير مخبر بحث حمدؼ طو مصدؽ 14
 مديرة مخبر بحث بف ميدؼ مريـ ىند 15
 خبر بحثمديرة م يالمي فريدة 16
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف قسـ "أ" ىني فاطمة 17
 مسؤولة المكتبة بف منصور ليمى 18

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية، 2019فيفري  27مؤرخ في  208رقـ  قػػرار
 1الجزائر جامعةلدى العمـو اإلسالمية ألعضاء مجمس كمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 1984يشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسـو الرئاسي رقـ  ىبمقتضو  -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 2003يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 39و 37الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 
، الذؼ 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية أصوؿ الديف لدػ جامعة 1999مارس  9المؤرخ في وبمقتضى القرار  -

 ائر.الجز 
 رر ػػػػػيػق

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .1لدػ جامعة الجزائرالعمـو اإلسالمية  كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق  1العموـ اإلسالمية لدػ جامعة الجزائرتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الػمادة 

 ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػمادة 

  2019فيفري  27 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1العموـ اإلسالمية لدى جامعة الجزائر قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة المقب واإلسـ

 عميد الكمية، رئيسا يعيش دمحم -
 رئيس المجمس العممي  السنوسي عبد الرحماف  -
 رئيس قسـ الشريعة والقانوف  بمعباس مراد -
 رئيس قسـ العقائد واألدياف محجوب خالد -
 رئيس قسـ المغة والحضارة العربية اإلسالمية لعقاب عبد اليادؼ -
 مدير مخبر بحث معبو  أحمد -
 مدير مخبر بحث جيدؿ عمار -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ الشريعة والقانوف  يدؼ يحيسع -



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   261

 

 

 

 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ الشريعة والقانوف  كروش نعيمة  -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ العقائد واألدياف تيطواح يوسف -
 ساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ العقائد واألديافممث  منتخب عف األ رواف عزالديف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ المغة والحضارة العربية اإلسالمية عبيب حورية -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ المغة والحضارة العربية اإلسالمية باؼ دمحم بشير -
 عف سمؾ األساتذة المساعديفممث  منتخب  بوراس عيسى -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بمممياني عزالديف -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ الشريعة والقانوف  بولغب أيمف -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ العقائد واألدياف قواسمية ماجد -
 سالميةممث  منتخب عف طمبة قسـ المغة والحضارة العربية اإل زروقي دمحم ابراىيـ -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عمارؼ مصطفى -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات تونسي إلياس -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لقائمة االسمية ألعضاءيحدد ا، 2019فيفري  27مؤرخ في  209 رقـ قػػرار

 1الجزائر لدى جامعةالحقوؽ مجمس كمية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 1984يشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17سي رقـ المرسـو الرئا ىبمقتضو  -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 2003يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 39و 37مـ، ال سيما المادتاف يرىا، المعدؿ والمتالذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وس
، الذؼ 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 
 ساـ المكونة لكمية الحقوؽ لدػ جامعة الجزائر.، والمتضمف إنشاء األق1999مارس  9المؤرخ في وبمقتضى القرار  -

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .1الحقوؽ لدػ جامعة الجزائر كمية سمية ألعضاء مجمسالقائمة اال
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 1الحقوؽ لدػ جامعة الجزائرتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2ة الػماد

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػمادة 
  2019فيفري  27 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1الحقوؽ لدى جامعة الجزائر قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة اإلسـو  المقب

 عميد الكمية، رئيسا ديف وادؼ عماد ال -
 رئيس المجمس العممي  اسكندرؼ أحمد  -
 رئيس قسـ القانوف العاـ كتاب ناصر -
 رئيس قسـ القانوف الخاص زيداف دمحم -
 مدير مخبر بحث قاسي مجيد -
 مدير مخبر بحث الزاىي عمر -
 مديرة مخبر بحث فركوس دليمة -
 مدير مخبر بحث طوالبي عصاـ -
 نتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ القانوف العاـممث  م بعجي نور الديف -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ القانوف الخاص بوبكر عبد القادر -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قارة حناف -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بمبداوؼ ىجرس -
 عف طمبة الكمية ممث  منتخب ىواجي امعمر -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مبرؾ عزالديف  -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ديممي منى -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019فيفري  27مؤرخ في  210رقـ  قػػرار

 1جامعة الجزائرلدى العمـو مجمس كمية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتعمق 1984يشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17مرسـو الرئاسي رقـ ال ىبمقتضو  -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 2003يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 39و 37مـ، ال سيما المادتاف بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتالذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة 
، الذؼ 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو لدػ جامعة 2015جويمية  25المؤرخ في  480رقـ وبمقتضى القرار  -

 .1الجزائر
 رر ػػػػػيػق
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جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ر إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرا2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .1العمـو لدػ جامعة الجزائر كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 1العمـو لدػ جامعة الجزائرتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

  2019فيفري  27 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 يوزير التعميـ العالي والبحث العمم                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1امعة الجزائرالعموـ لدى ج قائمة أعضاء مجمس كمية
 

 الصفة  واإلسـ المقب
 عميد الكمية، رئيسا بوديس عبد حكيـ -
 رئيس المجمس العممي  تومي دمحم -
 رئيسة قسـ عمـو الطبيعة والحياة بعمي شريف نعيمة -
 رئيسة قسـ اليندسة المعمارية  حروبية إيماف -
 رئيسة قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي سوامي فرياؿ -
 رئيس قسـ عمـو المادة دبوساحة عمر بوزي -
 مدير مخبر بحث أيت وازو عبد النور -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  عف قسـ عمـو المادة بف واض  عمي -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  عف قسـ عمـو المادة لمميخشي وىيبة -
 اذية  عف قسـ عمـو الطبيعة والحياةممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األست مناد رفيق -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بعداش عبد الرحماف -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ىويميمي فيص  -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف حامق سمير -
 طمبة قسـ اليندسة المعمارية ممث  منتخب عف ديمـو ىيثـ أميف -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي ىماؿ يحي -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ عمـو المادة وارؼ خديجة -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ عمـو الطبيعة والحياة بوعبد هللا نديـ عبد الرحماف -
 ف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلداريي بوىالي نورة -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حامق سمير -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضّمف تأىيػل مؤسسػات الّتعميـ العالي ، 2019مارس  05مؤرخ في  211رقػـ  قػػرار

 وتنظيػـ الّتأىيػل الجامعػي ومنحػو     ػادة الّدكتػوراهلمّتكويف لمحصوؿ عمى شي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافػق 1438ذؼ القعدة عاـ  52المؤّرخ فػي  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقػـ  -

 .ّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمتض
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يشػت سنة  17الموافػق  1419ربيع الثاني سنة  24المؤّرخ في  254-98 وبمقتضى المرسوـ التػنفيذؼ رقػـ -
ّمـ، السيما والمتعّمق بالتػّكويف في الّدكتوراه وما بعد الّتدرج المتخّصص والّتأىي  الجامػعي، المعّدؿ والمت 1998

 .منو 113و 9المادتيف 
 2003يشت سنػة  23الموافػق  1424ـ جمادػ الثاني عا 24المؤّرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 .وسير الجامعة، المعّدؿ والمتّمـ والمحّدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ
 2013ينايػر سنة  30 الموافػق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 .ير الّتعميـ العالي والبحث العممواّلذؼ يحّدد صالحيات وزي
 2016يونيو سنة  14 الموافػق 1434رمضاف عاـ  09المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -

 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياواّلذؼ يحّدد القانوف 
 

 رر ػػػػػيػق
يشت سػنة  17المؤّرخ في  254-98مف المرسػوـ التنفيذؼ رقػـ  113و 9تطبيق ا ألحكػاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، المذكور أعاله، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى تػأىي  مؤسسات التعميـ العالي االتي 1998
 ذكرىا لمّتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الّدكتوراه وتػنظيـ الّتأىي  الجامعي ومنحػو:

ة ورقمة، جامعة ، جامعة الجمفة، جامعة قالمة، جامع1، جامعة البميدة2جامعة الجزائر :الجامعػات
 جيج ، جامعة تممساف، جامعة مستغانـ، جامعة العمـو والتكنولوجيا بوىراف.

 المدرسة الوطنية العميا لمّرؼ. :المػدارس
 تحػّدد قػائػمة الّتخصصات المفػتوحة لمّتأىي  في ممحق ىذا القرار.   :2المادة 
( سنوات ابتداء  مف تػاريخ إمضائو 04لمفعوؿ لمدة أربع )يبقى الّتأىي  الممنوح بموجػب ىذا القرار سارؼ ا :3المادة 

 1998أوت  17المؤرخ في  254-98مػف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  115و 12مع الػتقيد بأحكاـ المادتيف 
 المذكور أعاله.              

لي المذكورة أعاله، كّ  فيػما يكّمػف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف ومدراء مؤسسات الّتعميـ العا :4المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىػذا القرار.                        

 يػنشر ىػذا الػقػرار في النػشرة الرسػمية لمتعػميـ العالي والبحث العممي. :5المادة 
  2019 مارس 05 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمّتكويف 2الجزائرجامعػة والمتضّمف تأىيل ، 2019رس ما 05مؤرخ في ال 211ممحػق بالقػرار رقـ 
 الّتاليػة الشعبعمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـ الّتأىيل الجامعي ومنحو في  لمحصوؿ

 

 الّمغة اإليطاليػة. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمّتكويف 1البميدة جامعػةوالمتضّمف تأىيل ، 2019مارس  05مؤرخ في ال 211ممحػق بالقػرار رقـ 
 الّتاليػة الشعبعمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـ الّتأىيل الجامعي ومنحو في  لمحصوؿ

 

 العمـو البيولوجيػة. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لمّتكويف ةالجمف جامعػةوالمتضّمف تأىيل ، 2019مارس  05مؤرخ في ال 211ممحػق بالقػرار رقـ 
 الّتاليػة الشعبعمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـ الّتأىيل الجامعي ومنحو في  لمحصوؿ

 

 عمـو التسيير. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمّتكويف قالمة جامعػةوالمتضّمف تأىيل ، 2019مارس  05مؤرخ في ال 211ممحػق بالقػرار رقـ 

 الّتاليػة الشعبعمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـ الّتأىيل الجامعي ومنحو في  لمحصوؿ
 

 .ىندسة ميكانكية 

 .ىندسة مدنية 

 .ىندسة الطرائق 

 .اإللكترونيؾ 

  يتقناإللكترو. 

 .االوتوماتيؾ 

 .االتصاالت السمكية والالسمكية 

 .تاريخ 

 .عمـ النفس 

 .عمـ االجتماع 

 ومحاسبة. عمـو مالية 

 .المغة واالدب العربي 

 .رياضيات 

 .عمـو فيزيائية 

 عمـو كيميائية. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمّتكويف ورقمة جامعػةوالمتضّمف تأىيل ، 2019مارس  05مؤرخ في ال 211ممحػق بالقػرار رقـ 

 الّتاليػة الشعبعمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـ الّتأىيل الجامعي ومنحو في  لمحصوؿ
 

 ـ اآللػػياإلعػػال. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمّتكويف جيجل معػةجاوالمتضّمف تأىيل ، 2019مارس  05مؤرخ في ال 211ممحػق بالقػرار رقـ 

 الّتاليػة الشعبعمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـ الّتأىيل الجامعي ومنحو في  لمحصوؿ
 

 عمػـ اآلليػة. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمّتكويف تممساف جامعػةوالمتضّمف تأىيل ، 2019مارس  05مؤرخ في ال 211ممحػق بالقػرار رقـ 

 الّتاليػة الشعبعمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـ الّتأىيل الجامعي ومنحو في  لمحصوؿ
 

 الثقافػة الشعبيػة. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لمّتكويف مستغانـ جامعػةوالمتضّمف تأىيل ، 2019مارس  05مؤرخ في ال 211ممحػق بالقػرار رقـ 
 الّتاليػة الشعبوتنظيـ الّتأىيل الجامعي ومنحو في  عمى شيادة الّدكتوراه لمحصوؿ

 

 .البيولوجيا 

 عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمّتكويف العمػـو والتكنولوجيػا بوىػرافجامعػة والمتضّمف تأىيل ، 2019مارس  05مؤرخ في ال 211ممحػق بالقػرار رقـ 

 الّتاليػة الشعبعمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـ الّتأىيل الجامعي ومنحو في  لمحصوؿ
 

 عمػـ اآلليػة. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمّتكويف لمػّري  االمدرسػة الوطنيػة العميوالمتضّمف تأىيل ، 2019مارس  05مؤرخ في ال 211ممحػق بالقػرار رقـ 

 الّتاليػة الشعبعمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـ الّتأىيل الجامعي ومنحو في  لمحصوؿ
 

 ّرؼ ػػػػػػػػػػال. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019مارس  05مؤرخ في  212رقـ  قػػرار

 سة الكيربائية والطاقوية بوىرافالمدرسة العميا في اليند
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ؿ عاـ ربيع األو  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ر التعميـ العالي و البحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 نو.م 24الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادػ االولى عاـ  18المؤرخ في  84-17تضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمق -

والمتضمف تحوي  المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بوىراف، الى مدرسة عميا في اليندسة الكيربائية  2017
 منو، 4والطاقوية، السيما المادة 

 

 رر ػػػػػيػق
 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24ا ألحكاـ المادة تطبيق المادة األولى:

، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف.

ة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف طبقا تحدد القائم :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
  2019مارس  05 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىرافقائ
 

 األعضاء المعينوف:  -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 العالي والبحث العممي. ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ رئيسا بف حراث نصيرة -
 الوزير المكمف بالمالية. ممث  عضو بف عودة ايوب -
 لوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية.ممث  ا وعض سميماني ارزقي -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييف.ممث  الوزير الم عضو بمبكوش عبدالقادر -
 .ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو عثماني يحيى -
 بالصناعة والمناجـ. ممث  الوزير المكمف عضو خمدوف عبدالرحيـ -
 طاقة.ممث  الوزير المكمف بال عضو سباع عمر -
 غرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة.ممثمة عف ال عضو عدو سعاد -
 .CITALممث  عف مؤسسة  عضو سالمي اليوارؼ  -
 شركة صيانة التجييزات الصناعية. ممث  عف عضو الرحماف بف صغير عبد -

 

 األعضاء المنتخبوف   -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 .مث  منتخب عف  األساتذةم عضو خرصي عزالديف -
 .ممث  منتخب عف األساتذة عضو أحمد باشا دمحم رضا -
 المحاضريف قسـ "أ". ممثمة منتخبة عف األساتذة عضو كسايرؼ خضرة -
 سـ "ب".ممث  منتخب عف األساتذة المحاضريف ق عضو بف الذيب دمحم اليادؼ -
 سـ "أ".ق ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف عضو الديف عكرمي نصر -
 قسـ "ب".ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف  عضو بف حبارة الحاج -
 ارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.ممث  منتخب عف الموظفيف اإلد عضو القادر درقي عبد -
 ارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.ممث  منتخب عف الموظفيف اإلد عضو بمعربي أحمد -
 ب عف الطمبة.ممث  منتخ عضو مطاىرؼ عبد المغني -
 ممث  منتخب عف الطمبة. عضو بف دردور دمحم أميف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019مارس  05مؤرخ في  213رقـ  قػػرار

 المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس
 

 لعالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ ا
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 البحث العممي.حيات وزير التعميـ العالي و الذؼ يحدد صال
 2014يشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  232-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 4السيما المادة  والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لإلعالـ اآللي بسيدؼ بمعباس،
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437عاـ  رمضاف 9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 24السيما المادة  رسة العميا،الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد

 

 رر ػػػػػيػق
 

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

 مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدؼ بمعباس.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدؼ بمعباس طبقا لمجدوؿ  :2المادة 

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

  2019مارس  05 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباسق
 ف:واألعضاء المعين  -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب

 البحث العممي.ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيسا بف طاطا سمير -
 ممث  الوزير المكمف بالمالية. عضو نجادؼ دمحم -
 المكمفة بالتربية الوطنية.ممث  الوزيرة   عضو بوعزيي ميمود -
 ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف. عضو مصطفاوؼ قويدر -
 ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ. عضو دريبيف راب  -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ. عضو مباركي عبد القادر -
 ير المكمف بالطاقة.ممثمة الوز  عضو بف سالمة فريدة -
 ممث  الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة. عضو لخضر حمينة اسماعي  -

 

 ف:واألعضاء المنتخب  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممث  منتخب عف األساتذة، عضو رحموف عبد المطيف -

 نتخب عف األساتذة،ممث  م عضو بادسي ىشاـ بف عيسى انوار -
 ممث  منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" عضو مالكي عبد الحميد -
 ممث  منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"، عضو بمفض  عالء الديف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"، عضو بف نابي سكينة ريـ -
 ة المساعديف قسـ "أ"،ممث  منتخب عف األساتذ عضو سي دمحم نصر الديف -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ الخدمات، عضو حافضي فاطمة -
 ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو سحنوف عبدالرحماف -
 ممث  منتخب عف الطمبة، عضو درقاوؼ احمد -
 خب عف الطمبة.ممث  منت عضو بوقمقاؿ أيمف عبدالمؤمف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2015جواف  7المؤرخ في  220يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  05مؤرخ في  214رقـ  قػػرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية 

 

 التعميـ العالي والبحث العممي،إف وزير 
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
 1991ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادػ الثانية عاـ  7المؤرخ في  477-91وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 4والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 13تكنولوجي، السيما المادة ابع العممي والوالذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الط
، الذؼ 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .بحث العممييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وال
 االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحثالذؼ يحدد القائمة  2015جواف  7المؤرخ في  220وبمقتضى القرار رقـ  -

 العممي والتقني لتطوير المغة العربية، المعدؿ.
 رر ػػػػػيػق

 

، المعدؿ والمذكور أعاله وتحرر 2015جواف  7المؤرخ في  220تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 كما يأتي: 

 وف تغيير(.........................................)بد.............: .....................1"المادة 
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، كما يمي: 

 

 :بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 ".جموط دمحمالسيد  -
 ."..............................والباقي بدوف تغيير ............................."

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
  2019 مارس 05 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 ر حجاراألستاذ طاى                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
       2017مارس  08مؤرخ في  271يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  07مؤرخ في  215رقـ  قػػرار

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعيف تيموشنت 
 

 لعممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث ا
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005يشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 10مو و سيره، السيما المادة قواعد الخاصة بتنظيالذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و ال
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والمتضمف  2008يوليو سنة  9الموافق 1429اـ رجب ع 6المؤرخ في  205-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 2المادة  اإنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت، المعدؿ، السيم

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ر التعميـ العالي و البحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزي

، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2017مارس سنة  08المؤرخ في  271وبمقتضى القرار رقـ  -
 كز الجامعي بعيف تيموشنت، المعدؿ.المر 

 رر ػػػػػيػق
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2017مارس سنة  08المؤرخ في  271يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019مارس  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعيف تيموشنت

 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العممي.ممث  الوزير المكم رئيسا مرادميغاشو  -

 ممث  الوزير المكمف بالمالية. عضو صدوؽ عبدالكريـ -
 وزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية.ممثمة ال عضو عبيد زليخة -
 تعميـ المينييف،.ممث  الوزير المكمف بالتكويف وال عضو صابر دمحم يانـ -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ.السمطة المكمفة بالممث   عضو بياض سويمـ -
 لعم  والتشغي  والضماف االجتماعي.ممث  الوزير المكمف با عضو عينة دمحم -
 ممث  الوزير المكمف بالتجارة. عضو قيدجي عبد الرحماف -
 ممث  الوزير المكمف بالثقافة. عضو احمد مودع -
 رد المائية .الوزير المكمف بالمواممث   عضو ىام  مراد -
 اجـ.ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمن عضو خمدوف عبد الرحيـ -
 ممث  الوالي. عضو بف شيخ مصطفى -

 

 ) بدوف تغيير(: األعضاء المنتخبوف  -2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

     2017جانفي  29المؤرخ في  108يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  07مؤرخ في  216رقـ  قػػرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزاف 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ.تعييف أعضاء الحكومة،  فوالمتضم
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 2005يشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 10يمو وسيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظ

والمتضمف  2008 يوليو سنة 9الموافق 1429رجب عاـ  6المؤرخ في  206-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 2المادة  اإنشاء مركز جامعي بغميزاف، المتمـ، السيم

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ر التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزي

، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2017في جان 29المؤرخ في  108وبمقتضى القرار رقـ  -
 المركز الجامعي بغميزاف، المعدؿ.

 رر ػػػػػيػق
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2017جانفي  29المؤرخ في  108يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 لقرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا ا :2المادة 
  2019مارس  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزاف

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 البحث العممي.ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيسا الباقي بف زياف عبد  -

 ممث  الوزير المكمف بالمالية. عضو وداؾ قدور  -
 لتربية الوطنية.وزيرة  المكمفة باممث  ال عضو حيرش ىديات  -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييف،.ممث  الوزير الم عضو بوحفص راب   -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ.ممث  السمطة المكمفة بال عضو الحكيـ سواكر عبد  -
 لعم  والتشغي  والضماف االجتماعي.ممث  الوزير المكمف با عضو عاصمي عبد المطيف  -
 مث  الوزير المكمف بالعدؿ.م عضو ديداف ادمحم  -
 الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.ممث   عضو يناـ عبد السالـ   -
 ممث  الوزير المكمف بالتجارة. عضو بمعزيز أدمحم  -
 ممث  الوزير المكمف بالثقافة. عضو لعموشي مجيد  -
 لبحرؼ.والتنمية الريفية والصيد ا ممث  الوزير المكمف بالفالحة عضو كتو عبد القادر  -
 ممث  الوالي. عضو بوبكر بمكح   -

 

 .)بدوف تغيير(: األعضاء المنتخبوف  -2
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  2016جواف  09المؤرخ في  595 يعدؿ القرار رقـ، 2019مارس  07مؤرخ في  217رقـ  قػػرار
 ة المركز الجامعي بميمةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدار 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005يشت سنة  16وافق الم 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 10مو و سيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظي
والمتضمف  2008يوليو سنة  9الموافق 1429رجب عاـ  6المؤرخ في  204-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 2امعي بميمة، السيما المادة إنشاء مركز ج
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

 البحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 
، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز 2016جواف  09المؤرخ في  595وبمقتضى القرار رقـ  -

 الجامعي بميمة، المعدؿ.
 رر ػػػػػيػق

 

المعدؿ، والمذكور أعاله، كما  ،2016جواف  09المؤرخ في  595يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.: 2المادة 
  2019مارس  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 إدارة المركز الجامعي بميمةقائمة أعضاء مجمس 

 ف:واألعضاء المعين  -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 البحث العممي.ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيسا قشي الخير -

 ممث  الوزير المكمف بالمالية. عضو بومدمد يالـ -
 وزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية.ممثمة ال عضو كرامشة سعاد -
 مف بالتكويف والتعميـ المينييف،.ممثمة الوزير المك عضو يرةبف المجات سم -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ.ممث  السمطة المكمفة بال عضو شرقي عبد الكريـ -
 لعم  والتشغي  والضماف االجتماعي.ممث  الوزير المكمف با عضو عويسي عبدالحق -
 ممث  الوزير المكمف بالتجارة. عضو دريدؼ قاسمي -
 الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.ممث   عضو طـو بوعالـبم -
 ممث  الوزير المكمف بالثقافة. عضو بريحي يوسف -
 .ممث  الوزير المكمف بالموارد المائية عضو النور سالـ عبد -
 ممثمة الوالي. عضو بف طوباؿ تومية -
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 األعضاء المنتخبوف: -2

 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 والتكنولوجيا.مث  منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو م عضو عبد الوىاب يحي -

 قتصادية والتجارية وعمـو التسيير.ممث  منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو اال عضو مصباح حراؽ -
 ف األساتذة لمعيد اآلداب والمغات.ممثمة منتخبة ع عضو لزىر مساعدية -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف.ممث   عضو بوحالة طارؽ  -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف.ممث   عضو فاروؽ بوالريحاف -
 ماؿ الخدمات.ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وع عضو حمزة طيواف -
 رييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدا عضو عادؿ خميسي -
 ممث  منتخب عف الطمبة. عضو برداف سيف الديف -
 ممث  منتخب عف الطمبة. عضو رة خمي لعما -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2018نوفمبر  28المؤرخ في  1094يعد القرار رقـ ، 2019 مارس 07 مؤرخ في 218 رقـ قػػرار

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة الذي 
 

 لي والبحث العممي،إف وزير التعميـ العا
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2دؿ والمتمـ، السيما المادة إنشاء جامعة  قالمة، المع ، والمتضمف 2001
يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، الذؼ 2018نوفمبر  28المؤرخ في  1094القرار رقـ وبمقتضى  -

  .جامعة قالمة
 رر ػػػػػيػق

 

كما ىو والمذكور أعاله، ، 2018نوفمبر  28المؤرخ في  1094يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019مارس  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قالمةقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بوزبدة زوبير  -

 ممث  الوزير المكمف بالمالية، عضو شريط راب  -
 ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو دريس عبد الكريـ -
 مطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ،ممث  الس عضو قداش مبارؾ -
 ممث  الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو قديرؼ مراد -
 ممث  الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعي، عضو مرادؼ دمحم رضا -
 ممثمة الوزير المكمف بالتجارة، عضو مباركي كريمة  -
 كمف بالصناعة والمناجـ، ممث  الوزير الم عضو بقاص مفدؼ -
 ممث  الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو جندلي بوجمعة -
 ممث  الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنق ، عضو خالفة سميماف -
 ممث  الوالي. عضو يازة لمنور -

 

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

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2019مارس  07مؤرخ في  219 رقـ قػػرار
 برج بوعريريج لدى جامعةاآلداب والمغات مجمس كمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسـو الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 2003يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ؿ والمتالذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد
، والمتضمف  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12رقـ  التنفيذؼبمقتضى المرسـو  -

 .إنشاء جامعة برج بوعريريج
، الذؼ 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 
المغات لدػ ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب و 2012اكتوبر 11المؤرخ في  335وبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة برج بوعريريج.
 رر ػػػػػيػق

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .كمية اآلداب والمغات لدػ جامعة برج بوعريريج القائمة االسمية ألعضاء مجمس
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في الجدوؿ الممحق  ات لدػ جامعة برج بوعريريجكمية اآلداب والمغتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :2المادة 
 ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
  2019مارس  07 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 ر حجاراألستاذ طاى                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كمية اآلداب والمغات لدى جامعة برج بوعريريج قائمة أعضاء مجمس 

 الصفة      واالسـ المقب  
 رئيسا عميد الكمية، بمقاسـ الحاج -
 رئيس المجمس العممي  صابرؼ بوبكر الصديق -
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي رحماني زىر الديف -
 رئيس قسـ اآلداب والمغات األجنبية لونيس عمي -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي عروؼ حورية -
 ساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربيممث  منتخب عف األ مباركية عبد الناصر -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغات األجنبية ذوادؼ بمقاسـ -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغات األجنبية زرقاف عزوز -
 اتذة المساعديف ممث  منتخب عف سمؾ األس نويصر رياض -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف  نجار اروػ  -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ المغة واألدب العربي رابحي مسعود -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ اآلداب والمغات األجنبية طباخ شعباف -
 ماتممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخد محمادؼ عبد الحميـ -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات خبابة راب  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2018سبتمبر  02مؤرخ في ال 804رقـ  قػػراريعدؿ ويتمـ ال، 2019 مارس 09 مؤرخ في 220رقـ  قػػرار

 2019-2018بعنواف السنة الجامعية  رزنامة العطل الجامعيةل المحدد
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017سػنة  يشت 17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
، 2008مػايو سػنة  3الموافػق  1429ثاني عػاـ ربيع ال 27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
، 2008مػايو سػنة  3الموافػق  1429ربيع الثاني عػاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث
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، 2013جػػانفي  30الموافػػق  1434ربيػػع األوؿ عػػاـ  18المػػؤرخ فػػي  77-13لمرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػى ا -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 .التعميـ العاليـ الدراسات لني  شيادات انظالنصوص التنظيمية التي تحدد وبمقتضى  -
 

 يػقػػػػػرر
 

مف يـو  ابتداء   الربيعبالنسبة لفص   2019-2018معية الفصمية لمسنة الجامعية تحدد العطمة الجا المادة األولى:
 .مساء   2019 أفري  04مساء  إلى يوـ  2019 مارس 10األحد 

 بالنسبة لفص  الصيف ابتداء مف يـو 2019-2018تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  :2المادة 
 .مساء   2019 سبتمبر 02 يوـ مساء  إلى 2019 جويمية 11الخميس 

 ال تطبق ىذه اإلجراءات عمى الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وأعواف المصال . :3المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :4المادة 

 2019مارس  09حػرر بالجزائر في                                                                                                         
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                          

 األستاذ طػاىر حجػار                                                                                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات واألعماؿ، 2019مارس  11مؤرخ في  221رقـ  قػػرار
 استشفائي جامعيمف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2006يوليو سنة  15 الموافق 1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .األساسي العاـ لموظيفة العموميةالقانوف 
يتعمػق بتحريػر  1966سػنة  يونيػو 2الموافػق  1386صفر عػاـ  12المؤرخ في  145-66وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردؼ التي تيـ وضعية الموظفيف،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسـو الرئػاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
 1990مػػارس سػػنة  27الموافػػق  1410المػػؤرخ فػػي أوؿ رمضػػاف عػػاـ  99-90ـ التنفيػػذؼ رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػو  -

يتعمػق بسػػمطة التعيػيف والتسػػيير اإلدارؼ بالنسػػبة لممػوظفيف وأعػػواف اإلدارة المركزيػػة والواليػات والبمػػديات والمؤسسػػات 
 .ارؼ العمومية ذات الطابع اإلد

 1994مارس سنة  7الموافق  1414رمضاف عاـ  25 المؤرخ في 61-94وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
والمتعمق بالمجاىد  1991سبتمبر سنة  14المؤرخ في  16-91مف القانوف رقـ  36المتضمف تطبيق المادة 

 .والشييد
 1995مػايو سػنة  13الموافػق  1415ذؼ الحجة عاـ  13المؤرخ في  132-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ة لممؤسسات واإلدارات العموميةرسمي المتعمق بإحداث نشرات
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مػػػػايو سػػػػنة  03الموافػػػػق  1429ربيػػػػع الثػػػػاني عػػػاـ  27المػػػؤرخ فػػػػي  129-08وبمقتضػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذؼ رقػػػػـ  -
 .ستاذ الباحث االستشفائي الجامعي، المتضمف القانوف األساسي الخاص باأل2008

الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ مسابقات االلتحاؽ  2009نوفمبر سنة  19وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
 .أ" وأستاذ استشفائي جامعي وسيرىابرتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي، أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "

صالح المستشفيات. -  وبعد التشاور مع السيد وزير الصحة والسكاف وا 
 

 رر ػػػػػيػق
 

قة عمى أساس الشيادات واألعماؿ لاللتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي ييدؼ ىذا القرار إلى فت  مساب المادة األولى:
 جامعي.

( 431) واحد وثالثوف مائة و  أربعيحدد عدد مناصب األساتذة االستشفائييف الجامعييف المطموب شغميا  :2المادة 
( بعنواف الصحة العسكرية، موزعة حسب الييك  االستشفائي الجامعي 34) أربعة وثالثوف مف بينيا 

 التخصص طبقا لمممحق المرفق بيذا القرار.و 
تفت  مسابقة االلتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي لممترشحيف الذيف يثبتوف رتبة أستاذ محاضر  :3المادة 

( سنوات خدمة فعمية بيذه الصفة عند 3استشفائي جامعي قسـ "أ" في التخصص المرش  إليو وثالث )
 تاريخ إمضاء ىذا القرار. 

 ابتداء مف تاريخ اإلشيار عف المسابقة.عم  ( يوما 20يحدد تاريخ إنياء التسجيالت لممسابقة بعشريف ) :4المادة 
 يوضع ممف الترشي  لدػ إدارة كمية الطب مكاف عم  المترش . :5المادة 

 يجب أف يحتوؼ عمى الوثائق اآلتية:
 جامعي قسـ "أ" شفائينسخة طبق األص  لقرار التعييف والتثبيت في رتبة أستاذ محاضر است. 
 اذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"شيادة يسمميا عميد كمية الطب تثبت شر  الممارسة بصفة أست. 
  2009نوفمبر سنة  19لمقرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  3ك  وثيقة مطموبة بموجب الممحق رقـ 

 والمذكور أعاله.
اركة في المسابقة مف طرؼ لجنة مكونة مف مدير الموارد البشرية : تضبط قائمة المترشحيف المقبوليف لممش6المادة 

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وعميد لكمية طب وأستاذ باحث إستشفائي جامعي مف رتبة أستاذ.
( أياـ عمى األق  10يمكف المترشحيف الغير مقبوليف لممشاركة في المسابقة تقديـ طعف في أج  عشرة ) :7المادة 

   التاريخ المحدد ألجراء المسابقة. قب
لمقرار الوزارؼ  3 تشم  المسابقة اختبارات عمى أساس الشيادات واألعماؿ المحددة في الممحق رقـ :8المادة 

والمذكور أعاله وتجرػ حسب المؤسسة التي يمارس فييا  2009نوفمبر سنة  19المشترؾ المؤرخ في 
 االستشفائية الجامعية المعنية.رئيس المجنة لدػ كميات الطب والمراكز 

تحدد قائمة المترشحيف المقبوليف نيائيا في المسابقة حسب االختصاص و درجة االستحقاؽ ومنصب  :9المادة 
التعييف مف طرؼ لجنة وزارية مشتركة مكونة مف ممثمي الوزير المكمف بالصحة و الوزير المكمف 

 بالتعميـ العالي وعميد لكمية طب.
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 ي رتبة أستاذ استشفائي جامعي. فعيف المترشحوف المقبولوف في المسابقة ويثبتوف ي :10المادة 
( 01يفقد ك  مترش  ناج  االستفادة مف نجاحو إذا لـ يمتحق بمنصب تعيينو في أج  شير واحد ) :11المادة 

 ابتداء مف تاريخ إشعاره بمقرر التعييف.
ة أستاذ استشفائي جامعي قب  انقضاء مدة ثالث وال يمكنو المشاركة في مسابقة أخرػ لاللتحاؽ برتب

 ( سنوات.3)
ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الذؼ سيسرؼ مفعوؿ ىذا القرار ابتداء مف تاريخ توقيعو و  :12المادة 

 العممي.
 2019مارس  11 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 دات واألعماؿيتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشياالذي  2119مارس  11مؤرخ في ال 221 ممحق بالقرار رقـ
 مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي

 

 CHU  MUSTAPHA : 
 *    BIOPHYSIQUE 

           - Un (01) poste  Laboratoire de Biophysique 
 

 *    CHIRURGIE  GENERALE 
           - Un (01) poste  Sce. UMC 

 

 *    CARDIOLOGIE 
           - Deux (02) postes  service A1 
 

 *     GASTRO-ENTEROLOGIE 
            - Un (01) poste  Sce. Hépatologie 
            - Un (01) poste  Sce. Gastro 
 

 *     PEDIATRIE 
            - Deux (02) postes  Sce. Pédiatrie 
 

 

 CHU  BENI-MESSOUS : 
 *   ANESTHSIE-REANIMATION 

           - Un (01) poste UMC 
 

 *   HEMATOLOGIE 
           - Un (01) poste Sce. Hématologie. 
 

 *    PEDIATRIE 
            -Un (01) poste service "B" 
 

 *    PNEUMO-PHTISIOLOGIE 
            - Deux (02) postes  service "A" 
            - Un (01) poste  service "B" 
 

 

 CHU  HUSSEIN-DEY : 
 *    PEDIATRIE 

        -Un (01) poste service "B" 
 

 *    PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATION 

FONCTIONNELLE  DU SYSTEME NERVEUX 

         - Un  (01) poste  Laboratoire de Physiologie 
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 CPMC : 
 *   BIOCHIMIE 

             - Un (01) poste Laboratoire d’Hormonologie 
 

 *   MICROBIOLOGIE 

             - Un (01) poste Laboratoire central 
 

 

 IPA : 
 *   MICROBIOLOGIE 

             - Un (01) poste Sce. Virologie (SIDI-FREDJ) 
 

 

 CHU SETIF   : 
 *    HISTOLOGIE-EMBRYOLOGIE 

             - Un (01) poste Laboratoire d’Histologie 
 

 *    PARASITOLOGIE 

             - Un (01) poste Laboratoire central 
 

 

 CAC  SETIF   : 
 *    BIOCHIMIE 

             - Un (01) poste Laboratoire central 
 

 

 CHU TLEMCEN   : 
 *    CHIRURGIE  GENERALE 

-Deux (02) postes service "A" 

-Deux (02) postes service "B" 

-Un (01) poste  UMC 
 

 *    REANIMATION  MEDICALE 

-Un (01) poste  Sce. Anesthésie-réanimation 
 

 
 

 CHU BATNA   : 
 *  ANESTHSIE-REANIMATION 

- Un (01) poste UMC 
 

 * PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATION 

FONCTIONNELLE METABOLIQUE ET NUTRITION 

- Un (01) poste  Laboratoire de Physiologie 
 

 

 CHU BLIDA   : 
 *   CHIMIE ANALYTIQUE 

- Un (01) poste Laboratoire de Chimie Analytique 
 

 

 EHS FRANTZ FANON  BLIDA   : 
 *  PSYCHIATRIE 

- Un (01) poste  Sce. « A » 

- Un (01) poste  Sce. « B » 

- Un (01) poste  Sce. Infanto-juvénile 
 

 

 CHU ORAN : 
 * ANESTHSIE-REANIMATION 

- Un (01) poste Sce. « A » 
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 * CHIRURGIE-GENERALE 

-Un (01) poste PAV 14 Sce. « A » 

-Un (01) poste Service PAV 10 Clinique Ait Idir Ali 

Sce. «B» 
 

 * CHIMIE THERAPEUTIQUE 

- Un (01) poste laboratoire de Pharmacologie. 
 

 * PEDIATRIE 
-  Un (01) poste Sce.  Marfan 

-  Un (01) poste  Sce. Amilcar Cabral 
 

 * HISTOLOGIE  EMBRYOLOGIE 

- Deux (02) postes laboratoire d’Histologie. 
 

 * PHARMACIE GALENIQUE 

- Un (01) poste laboratoire de Pharmacologie. 
 

 

 

 EHU ORAN : 
 * CHIRURGIE  GENERALE 

- Un (01) poste Sce. Chirurgie Générale. 

- Un (01) poste Sce. UMC. 
 

 * PNEUMO-PHTISIOLOGIE 

-Un (01) poste Service Exploration Fonctionnelle 

et interventionnelle 
 

 

 CHU ANNABA : 
 *   IMMUNOLOGIE 

- Un (01) poste Laboratoire d’Immunologie 
 

 *   PHARMACOGNOSIE 

- Un (01) poste Laboratoire de Botanique Médicale 

                 et Pharmacognosie 
 

 * RHUMATOLOGIE 

-Un (01) poste Sce. Médecine  interne 
 

 

 CHU SIDI-BEL-ABBES : 
 *   BIOCHIMIE 

- Un (01) poste Laboratoire central 
 

 *   PROTHESE DENTAIRE 

- Un (01) poste Sce. Médecine Dentaire 
 

 

 CAC   SIDI-BEL-ABBES : 
 *   CHIRURGIE  GENERALE 

- Un (01) poste Sce. « B » 
 

 

 EHS CANASTEL  ORAN : 
 *    CHIRURGIE PEDIATRIQUE 

- Deux (02) postes Service Chirurgie Urologique infantile 

- Un (01) poste Service UMC. 
 

 *    PEDIATRIE 

- Un (01) poste Service Pneumo-phtisiologie infantile 
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 EHS OPHTALMOLOGIE  ORAN : 

 * OPHTALMOLOGIE 

- Deux (02) postes  Service "A" 

- Deux (02) postes  Service "B" 
 

 

 EHS   CEA MESSERGHINE  ORAN: 

 * PEDIATRIE 

-Un (01) poste Sce. Oncologie Pédiatrique 
 

 

 EHS   SIDI CHAHMI  ORAN  : 

 * PSYCHIATRIE 

-Un (01) poste Sce. Psychiatrie adulte A 

 

 CHU CONSTANTINE : 

 *    CHIRURGIE-ORTHOPEDIQUE 

- Un (01) poste service  « A » 
 

 *    PEDIATRIE 

- Un (01) poste Sce. « A » 
 

 

 EHS  EL-KETTAR  : 

 *     MALADIES INFECTIEUSES 

- Un (01) poste service "B"  
 

 

 EHS  DRID  HOCINE  : 

 *     PSYCHIATRIE 

- Un (01) poste service "A"  

- Trois (03) postes service "B"  
 

 

 EPH   BOLOGHINE : 

 * GASTRO-ENTEROLOGIE 

-Un (01) poste Sce. Médecine  interne 
 

 

 EPH   MOSTAGANEM : 

 * ONCOLOGIE  MEDICALE 

-Un (01) poste Sce. Médecine  interne 
 

 

 EPH  LAGHOUAT : 

 *  ANATOMIE GENERALE 

- Un (01) poste  Laboratoire d’Anatomie 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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POSTES OUVERTS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEUR 
CENTRES  HOSPITALO - UNIVERSITAIRES   :  
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ANATOMIE PATHOLOGIQUE 1 2 1               1           5 

ANESTHESIE REANIMATION   1 1 1             1 1 1 1   1 8 

ANESTHESIE REANIMATION PEDIATRIQUE                               1 1 

BIOCHIMIE                 3       1 1 1   6 

BIO-PHYSIQUE PHARMACEUTIQUE 1                               1 

CARDIOLOGIE 2   2         1   1           1 7 

CHIRURGIE  GENERALE 1   2 1     1     1 2 1 2 5 2 2 20 

CHIRURGIE THORACIQUE 1                       1       2 

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE        2         1   2 1     1 1 8 

CHIRURGIE   PLASTIQUE ET REPARATRICE                 1       1       2 

CHIRURGIE   PEDIATRIQUE                             1   1 

CHIRURGIE UROLOGIQUE       2                 1 1 1 1 6 

CHIRURGIE NEUROLOGIQUE 1         1 1   1   1     1 1   7 

CHIMIE ANALYTIQUE           1                     1 

CHIMIE THERAPEUTIQUE                         1       1 

DERMATOLOGIE                         1       1 

ENDOCRINO - DIABETOLOGIE 1   1           1   1       1 1 6 

PROF-1 CHU 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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EPIDEMIOLOGIE 2     1     1     3     1 1     9 

GASTRO-ENTEROLOGIE 2                         1     3 

GYNECO-OBSTETRIQUE 1   1 1         1               4 

HEMATOLOGIE     1       1       1         1 4 

HEMOBIOLOGIE 2                         2     4 

HISTO-EMBRYOLOGIE                 1 1     2       4 

IMMUNOLOGIE 1                     1         2 

IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE     1 1       1     1   1 1   1 7 

MALADIES INFECTIEUSES                       2   1     3 

MEDECINE INTERNE 1   1     1 1 1 2 1   1 1   1   11 

MEDECINE LEGALE     1 1     1   1 1 1 1         7 

MEDECINE DU TRAVAIL             1   1   1   1 1 2   7 

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION           2                     2 

MICROBIOLOGIE 1               2   2 2         7 

NEPHROLOGIE 1     2       1           1 1 1 7 

NEUROLOGIE 1           1             1 1   4 

ONCOLOGIE MEDICALE           1           1 1 1 1 1 6 

OPHTALMOLOGIE 2 1 1 2   1 1 1 1   1     1     12 

O.R.L     1     1       1     1 1 1 1 7 

O.D.F 1   1                           2 

PROF-2 CHU 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ODONTOLOGIE CONSERVATRICE 1 
       

1 
       

2 

PARASITOLOGIE 1 
       

1 1 
  

1 
   

4 

PEDIATRIE 2 1 1 2 
 

1 
  

1 
 

1 
 

2 
   

11 

PNEUMO-PHTISIOLOGIE 1 
 

3 
   

1 1 
   

1 
   

1 8 

Physiologie Clinique et Explo Fonc Métabolique 
          

1 
     

1 

Physiologie Clinique et Explo Fonc du Sys Nerveux 
 

1 
              

1 

PSYCHIATRIE 
       

1 
        

1 

PARODONTOLOGIE 
           

1 
    

1 

PATHOLOGIE-BUCCO-DENTAIRE 
  

1 
             

1 

PROTHESE-DENTAIRE 1 
  

1 
          

1 
 

3 

PHARMACOGNOSIE 
           

1 
    

1 

PHARMACIE GALENIQUE 
            

1 
   

1 

RADIOTHERAPIE 
            

1 
   

1 

REANIMATION MEDICALE 
           

1 
 

1 
 

1 3 

RHUMATOLOGIE 
    

3 
      

1 
    

4 

TOXICOLOGIE 
           

1 
    

1 

TOTAL GENERAL 29 6 20 17 3 9 10 7 19 10 17 17 22 22 16 15 239 

PROF- 3 CHU 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS- SPECIALISES: 
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ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
  

  1  

 

      

 

 

 

    

  

  1      2 

ANESTHESIE REANIMATION 
 

1  

  

 

     

  1  

         
1 

     
3 

BIOCHIMIE 
 

1 
                  

1 
         

2 

CHIRURGIE GENERALE 
           

3 
 

1 
       

1 
        

5 

CHIRURGIE   PEDIATRIQUE 
               

3 
  

1 
           

4 

CHIRURGIE   CARDIAQUE 2 
     

1 
                   

1 
   

4 

CHIRURGIE   VASCULAIRE 
      

1 
      

1 
                

2 

CHIRURGIE   UROLOGIQUE 
             

1 
                

1 

CHIRURGIE   NEUROLOGIQUE 
   

2 
                          

2 

CHIRURGIE   THORACIQUE 
             

1 
                

1 

CHIRURGIE   PLASTIQUE 
       

1 
                      

1 

ENDOCRINOLOGIE 

DIABITOLOGIE  
2 

                            
2 

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 
                  

1 
   

1 
    

1 1 1 5 

GASTRO-ENTEROLOGIE 
             

1 
                

1 

PROF- 1 EHS 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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HEMATOLOGIE 
           

2 
                  

2 

IMAGERIE MEDICALE ET 

RADIOLOGIE     
1 

                         
1 

MALADIES INFECTIEUSES 
  

1 
                           

1 

MEDECINE INTERNE 
      

1 
                       

1 

MEDECINE PHYSIQUE ET 

READAPTATION         
1 1 

                    
2 

MICROBIOLOGIE 
 

1 
                            

1 

NEPHROLOGIE 
             

1 
                

1 

ONCOLOGIE MEDICALE 
 

4 
         

1 
    

2 
   

1 1 
  

1 
     

10 

OPHTALMOLOGIE 
                 

4 
            

4 

PSYCHIATRIE 
     

4 
    

1 
 

3 
 

1 
    

1 
   

1 
 

1 
    

12 

PEDIATRIE 
               

1 1 
 

1 
   

1 
    

1 
  

5 

RADIOTHERAPIE 
 

1 
         

1 
                  

2 

TOTAL GENERAL 2 10 1 2 2 4 3 1 1 1 1 7 3 7 1 4 3 4 3 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 77 

PROF- 2 EHS 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ETABLISSEMENTS  PUBLICS HOSPITALIERS: 

ETABLISSEMENTS    
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ANATOMIE PATHOLOGIQUE                   1               1 
ANATOMIE GENERALE                 1         1       2 
ANESTHESIE REANIMATION     1           1   1   1         4 
BIO-PHYSIQUE MEDICALE                           1       1 
CARDIOLOGIE                 1       1         2 
CHIRURGIE  GENERALE 1           1 1 1 1     1         6 
CHIRURGIE  NEUROLOGIQUE                   1 1   1         3 
CHIRURGIE   ORTHOPEDIQUE                 1 1     1         3 
CHIRURGIE   PEDIATRIQUE   1             1 1               3 
CHIRURGIE   UROLOGIQUE                         1         1 
ENDOCRINO-DIABETOLOGIE     2                   1         3 
EPIDEMIOLOGIE                 1 1     1         3 
GYNECO-OBSTETRIQUE 1   2     1                       4 
GASTRO-ENTEROLOGIE     1                   1         2 
HEMATOLOGIE                 1       1         2 
IMAGERIE MEDICALE ET 
RADIOLOGIE               1 1 1     1         4 

MEDECINE INTERNE       1       1 1 1     1         5 
MEDECINE LEGALE         1       1 1     1         4 
MEDECINE DU TRAVAIL         1                         1 
MICROBIOLOGIE                             1     1 

PROF- 1 EPH 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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MEDECINE PHYSIQUE ET 

READAPTATION          
1 

       
1 

MALADIES INFECTIEUSES 
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2 

NEPHROLOGIE 
        

1 1 
  

1 
    

3 

O.R.L 
        

1 1 
 

2 1 
    

5 

ONCOLOGIE MEDICALE 
       

1 1 1 
  

1 
    

4 

OPHTALMOLOGIE 
        

1 1 
       

2 

PSYCHIATRIE 
         

1 
       

1 

PEDIATRIE 
        

1 
        

1 

PNEUMO-PHTISIOLOGIE 
        

1 1 
  

1 
    

3 

PHARMACOLOGIE CLINIQUE 
               

1 
 

1 

PHARMACOLOGIE  
                

1 1 

RHUMATOLOGIE 
            

1 
    

1 

REANIMATION MEDICALE 
         

1 
       

1 

TOTAL GENERAL 2 1 6 1 2 1 1 4 17 18 2 2 19 2 1 1 1 81 

PROF- 2 EPH 
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POSTES OUVERTS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEUR 

HOSPITALO-UNIVERSITAIRES 

 

POSTES OUVERTS AU PROFIT DES STRUCTURES DE SANTE MILITAIRE 

 

SPECIALITES POSTES  NOMINATIFS 

ANESTHESIE REANIMATION 1 

CARDIOLOGIE 1 

CHIRURGIE GENERALE 3 

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALLE 1 

CHIRURGIE ORTHO-TRAUMATO 4 

CHIRURGIE UROLOGIQUE 1 

CHIRURGIE NEUROLOGIQUE 1 

GASTRO-ENTEROLOGIE 1 

MALADIES INFECTIEUSES 2 

MEDECINE INTERNE 3 

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION 2 

MICROBIOLOGIE 1 

ORL 2 

ONCOLOGIE MEDICALE 1 

OPHTALMOLOGIE 1 

PEDIATRIE 3 

PSYCHIATRIE 1 

RADIOLOGIE 3 

RADIOTHERAPIE 1 

RHUMATOLOGIE 1 

T    O    T    A    L 34 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات، 2019مارس  11مؤرخ في  222رقـ  قػػرار
 اذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"أست مف أجل االلتحاؽ برتبة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضػمف  2006يوليػو سػنة  15الموافق 1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .األساسي العاـ لموظيفة العموميةالقانوف 
يتعمػق بتحريػر  1966يونيػو سػنة  2الموافػق  1386صفر عػاـ  12المؤرخ في  145-66وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وضعية الموظفيف، المعدؿ والمتمـونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردؼ التي تيـ 
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17قـ وبمقتضى المرسـو الرئػاسي ر  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
 1990مػػارس سػػنة  27الموافػػق   1410المػػؤرخ فػػي أوؿ رمضػػاف عػػاـ  99-90وبمقتضػى المرسػػـو التنفيػػذؼ رقػػـ  -

سػات إلدارة المركزيػة والواليػات والبمػديات و المؤسيتعمق بسمطة التعييف والتسيير اإلدارؼ بالنسبة لمموظفيف وأعػواف ا
 .العمومية ذات الطابع اإلدارؼ 

 1994مػػػارس سػػػنة  7الموافػػػق  1414رمضػػػاف عػػػاـ  25المػػػؤرخ فػػػي  61-94وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذؼ رقػػػـ  -
والمتعمػػق بالمجاىػػػد  1991سػػػبتمبر سػػنة  14المػػؤرخ فػػي  16-91مػػف القػػانوف رقػػػـ  36المتضػػمف تطبيػػق المػػػادة 

 .الشييدو 
 1995مػايو سػنة  13الموافػق  1415ذؼ الحجة عاـ  13المؤرخ في  132-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لممؤسسات و اإلدارات العمومية المتعمق بإحداث نشرات رسمية
، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ستاذ الباحث االستشفائي الجامعيتضمف القانوف األساسي الخاص باألالم
الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ مسابقات االلتحاؽ  2009نوفمبر سنة  19وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

 .رىاسيبرتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي، أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" وأستاذ استشفائي جامعي و 
صالح المستشفيات. -  وبعد التشاور مع السيد وزير الصحة والسكاف وا 

 

 رر ػػػػػيػق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى فت  مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ برتبة أستاذ محاضر استشفائي  المادة األولى:
 جامعي قسـ "أ".

و مائة  سبعمعييف قسـ "أ" المطموب شغميا بيحدد عدد مناصب األساتذة المحاضريف االستشفائييف الجا :2المادة 
( في إطار المسابقة بعنواف الصحة العسكرية، 89)تسعة و ثمانوف ( مف بينيا 765) خمسة و ستوف 

 موزعة حسب الييك  االستشفائي الجامعي والتخصص طبقا لمممحق المرفق بيذا القرار.
ائي جامعي قسـ "أ" لممترشحيف الذيف يثبتوف رتبة أستاذ تفت  مسابقة االلتحاؽ برتبة أستاذ محاضر استشف :3المادة 

 محاضر استشفائي جامعي قسـ "ب" عند تاريخ إمضاء ىذا القرار. 
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 ابتداء مف تاريخ اإلشيار عف المسابقة.عم  ( يوما 20يحدد تاريخ إنياء التسجيالت لممسابقة بعشريف ) :4المادة 
 لطب األقرب مف مكاف إقامة المترش .يوضع ممف الترش  لدػ إدارة كمية ا :5المادة 

 يجب أف يحتوؼ عمى الوثائق اآلتية:
 اذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "ب"نسخة طبق األص  لقرار التعييف والتثبيت في رتبة أست. 
 يادة الدكتوراه في العمـو الطبيةنسخة طبق األص  لش. 
 ب تثبت أف المترش  في وضعية نشا شيادة يسمميا عميد كمية الط. 
  2009نوفمبر سنة  19لمقرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  2ك  وثيقة مطموبة بموجب الممحق رقـ 

 والمذكور أعاله.
تضبط قائمة المترشحيف المقبوليف لممشاركة في المسابقة مف طرؼ لجنة مكونة مف مدير الموارد البشرية  :6المادة 

طب وأستاذ باحث إستشفائي جامعي مف رتبة أستاذ  لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وعميد لكمية
 محاضر قسـ "أ".

( أياـ عمى األق  10يمكف المترشحيف الغير مقبوليف لممشاركة في المسابقة تقديـ طعف خالؿ عشرة ) :7المادة  
 قب  التاريخ المحدد ألجراء المسابقة.

نوفمبر سنة  19لمقرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  2تشم  المسابقة االختبارات المحددة في الممحق رقـ : 8المادة 
و المذكور أعاله و تجرػ ، حسب المؤسسة التي يمارس فييا رئيس المجنة ، لدػ كميات الطب و  2009

 المراكز االستشفائية الجامعية المعنية.
ستحقاؽ ومنصب تحدد قائمة المترشحيف المقبوليف نيائيا في المسابقة حسب االختصاص و درجة اال :9المادة 

التعييف مف طرؼ لجنة وزارية مشتركة مكونة مف ممثمي وزير المكمف  بالصحة و الوزير المكمف بالتعميـ 
 العالي و عميد لكمية طب.

 ي رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ". فيعيف المترشحوف المقبولوف في المسابقة و يثبتوف  :10المادة 
( ابتداء مف 01ش  ناج  االستفادة مف نجاحو إذا لـ يمتحق بمنصب تعيينو في أج  شير )يفقد ك  متر  :11المادة 

 تاريخ إشعاره بمقرر التعييف.
وال يمكنو المشاركة في مسابقة أخرػ لاللتحاؽ برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"، قب  

 ( سنوات.3انقضاء مدة ثالث )
ابتداء مف تاريخ توقيعو و ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار  :12المادة 

 العممي.
  2019مارس  11 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختباراتالذي  2119مارس  11ي فمؤرخ ال 222 ممحق بالقرار رقـ
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" مف أجل االلتحاؽ برتبة

 CHU BENI MESSOUS : 
 * ANESTHESIE -REANIMATION 

- Un (01) poste Service UMC. 
 

 * HEMATOLOGIE 

- Un  (01) poste Sce Hémato et Banque de sang 

- Un (01) poste  Sce Hématologie. 
 

 * PEDIATRIE 

- Trois (03) postes Service  « A » 

- Un (01) poste Service  « B » 
 

 * PNEUMO-PHTISIOLOGIE 

- Un (01) poste Service  « B » 
 

 * MICROBIOLOGIE 

-Trois (03) postes laboratoire central 
 

 

 CHU  MUSTAPHA : 
 *ANESTHESIE -REANIMATION 

- Un (01) poste Sce chirurgie générale  CCB 
 

 * CHIRURGIE-GENERALE 

- Un (01) poste Service  CCB 

- Un (01) poste Service  UMC 
 

 * CARDIOLOGIE 

- Un (01) poste Service  « A1» 

- Un (01) poste Service  « A2» 
 

 * GASTRO-ENTEROLOGIE 

- Un (01) poste  Service hépatologie 
 

 * PEDIATRIE 

- Un (01) poste Service néonatologie 

- Deux (02) postes Sce. Pédiatrie 
 

 

 

 CHU BAB EL OUED : 
 * BIOCHIMIE 

- Deux  (02) postes Laboratoire central 
 

 

 

 CHU  HUSSEIN-DEY: 
 * HISTO-EMBRYOLOGIE 

-Un (01) poste laboratoire biologie cellulaire 
 

 * IMMUNOLOGIE 

- Deux (02) postes laboratoire central 
 

 * MICROBIOLOGIE 

- Un (01) poste  laboratoire central 
 

 * PEDIATRIE 

- Deux (02) postes Service  « A » 

- Un (01) poste Service  « B » 

- Un (01) poste Service néonatologie 
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 C.P.M.C: 
 * BIOCHIMIE 

- Un (01) poste laboratoire d’hormonologie 

- Un (01) poste laboratoire de biochimie 
 

 * MICROBIOLOGIE 

- Un  (01) poste laboratoire central 
 

 

 CHU CONSTANTINE : 
 * CHIMIE ANALYTIQUE 

- Un (01) poste  laboratoire de chimie Analytique 
 

 * CHIRURGIE GENERALE 

- Un (01) poste  Service « B » 

- Un (01) poste  Service Urgence Chirurgicale 
 

 * CHIRURGIE-ORTHOPEDIQUE 

-Un (01) poste  Service « A » 

- Un (01) poste  Service « B » 
 

 * PEDIATRIE 

- Un (01) poste  Service « B » 
 

 

 CHU SETIF : 
 * PARASITOLOGIE 

-Un (01) poste Laboratoire central 
 

 * PHYSIOLOGIE CARDIO-RESPIRATOIRE 

-Un (01) poste Laboratoire de Physiologie 
 

 

 CHU BATNA : 
 * ANESTHESIE -REANIMATION 

-Un (01) poste Service UMC. 
 

 * CHIMIE ANALYTIQUE 

-Un (01) poste Laboratoire de Chimie Analytique 
 

 * HISTO-EMBRYOLOGIE 

-Un (01) poste Laboratoire d’Histologie 
 

 * PHARMACOGNOSIE 

-Un (01) poste Laboratoire de Pharmacie Galénique 
 

 

 CHU ANNABA : 
 * ANATOMIE GENERALE 

-Un (01) poste Laboratoire d’Anatomie 
 

 * BOTANIQUE  MEDICALE 

- Deux (02) postes Laboratoire de Botanique 
 

 * CHIRURGIE  VASCULAIRE 

-Un (01) poste  Service de Chirurgie Générale. 
 

 * IMMUNOLOGIE 

-Un (01) poste  Laboratoire d’Immunologie 
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 CHU ORAN : 
 * ANESTHESIE -REANIMATION 

-Un (01) poste Service « A » 
 

 * CHIRURGIE  GENERALE 
- Un (01) poste PAV 10 Clinique Ait Idir Ali 

- Un (01) poste UMC 
 

 * PEDIATRIE 
-  Trois (03) postes  Sce.  Marfan 

-  Un (01) poste  Sce. Amilcar Cabral 
 

 * PNEUM-PHTISIOLOGIE 
-  Un (01) poste  Sce. « A » 

-  Deux (02) postes  Sce. « B » 
 

 * PHARMACOLOGIE 
-  Un (01) poste  laboratoire de pharmacologie 

 
 

 EHU ORAN : 
 * ANESTHESIE -REANIMATION 

- Deux (02) postes Service Anesthésie-Réanimation 
 

 * BIOPHYSIQUE  MEDICALE 

-Un (01) poste Sce. Radiologie 
 

 * CHIRURGIE-GENERALE 

-Un (01) poste Service Chirurgie Hépatobiliaire 
 

 

 CHU TLEMCEN : 
 * ANATOMIE GENERALE 

-Un (01) poste Sce. Médecine Légale 
 

 * CHIRURGIE-GENERALE 

-Un (01) poste Sce. « A » 
 

 * PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATION 

   FONCTIONNELLE ET METABOLIQUE 

- Un  (01) poste  Laboratoire de Physiologie 
 

 * PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATION 

   FONCTIONNELLE CARDIO-RESPIRATOIRE 

- Un  (01) poste  Laboratoire de Physiologie 
 

 * PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATION 

   FONCTIONNELLE  DU SYSTEME NERVEUX 

- Un  (01) poste  Laboratoire de Physiologie 
 

 * PHARMACOGNOSIE 

-Deux (02) postes  Laboratoire de Pharmacognosie 
 

 * PHARMACOLOGIE 

-Un (01) poste Laboratoire de Pharmacologie 
 

 

 CHU SIDI-BEL-ABBES : 
 * ANATOMIE GENERALE 

-Un (01) poste Laboratoire d’Anatomie. 

 * BIOCHIMIE 

-Un (01) poste Laboratoire central 
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 * BIOPHYSIQUE  PHARMACEUTIQUE 

-Un (01) poste Laboratoire de Biophysique 
 

 * BOTANIQUE  MEDICALE 

-Deux (02) postes Laboratoire de Botanique 
 

 * CHIRURGIE  GENERALE 

-Un (01) poste Service UMC 
 

 * CHIRURGIE VASCULAIRE 

-Un (01) poste Service Sce Chirurgie Générale 
 

 * CHIMIE THERAPEUTIQUE 

-Un (01) poste Laboratoire de Chimie Analytique 
 

 * HEMOBIOLOGIE 

-Un (01) poste centre de transfusion sanguine 
 

 * ODONTOLOGIE  CONSERVATRICE 

-Un (01) poste Service Médecine Dentaire 
 

 * PHARMACOGNOSIE 

-Un (01) poste Laboratoire de Pharmacognosie 
 

 * PARASITOLOGIE 

- Deux (02) postes Laboratoire central 
 

 * PATHOLOGIE BUCCO-DENTAIRE 

- Un (01) poste Service Médecine Dentaire 
 

 

 CHU BLIDA : 
 * ANESTHESIE -REANIMATION 

-Un (01) poste Sce. Chirurgie Générale. 
-Un (01) poste Sce. UMC 

 * CARDIOLOGIE 

- Deux (02) postes Sce. Médecine Interne. 
 

 * BIOCHIMIE 

-Un (01) poste Laboratoire central 
 

 * BIOPHYSIQUE  PHARMACEUTIQUE 

-Un (01) poste Laboratoire de Biophysique 
 

 * CHIMIE ANALYTIQUE 

-Un (01) poste Laboratoire de Chimie Analytique 
 

 * CHIMIE MINERALE 

-Un (01) poste Laboratoire de Chimie Minéral 
 

 * CHIMIE THERAPEUTIQUE 

-Un (01) poste Laboratoire de Chimie Thérapeutique 
 

 * HEMOBIOLOGIE 

- Un (01) poste Laboratoire central 
 

 * HYDRO-BROMATOLOGIE 

-Un (01) poste Laboratoire de Hydro-bromatologie 
 

 * IMMUNOLOGIE 

- Un (01) poste Laboratoire central 
 

 * MICROBIOLOGIE 

-Un (01) poste Laboratoire central 
 



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   292

 

 

 

 * PARASITOLOGIE 

-Un (01) poste Laboratoire central 
 

 * PHARMACIE GALENIQUE 

-Un (01) poste Service Pharmacie 
 

 * PHARMACOLOGIE  CLINIQUE 

-Un (01) poste Laboratoire de Pharmacologie 
 

 
 

 CHU DOUERA: 
 * CARDIOLOGIE 

- Deux (02) postes  Sce. Médecine Interne 
 

 * CHIRURGIE  ORTHOPEDIQUE 

-Deux (02) postes Service « A » 

-Deux (02) postes Service « B » 
 

 

 CHU TIZI-OUZOU: 
 * ANESTHESIE -REANIMATION 

-Un (01) poste Service Réanimation Polyvalente et Toxico 
 

 * CHIMIE ANALYTIQUE 

-Un (01) poste Laboratoire de Chimie Analytique 
 

 * REANIMATION MEDICALE 

-Un (01) poste Service Réanimation Chirurgicale 
 

 

 I P A  : 
 * MICROBIOLOGIE 

-Un (01) poste Sce. Virologie (SIDI-FREDJ) 

-Deux (02) postes Service Bactériologie (DELY BRAHIM) 
 

 

 EHS  EL KETTAR: 
 * MALADIES INFECTIEUSES 

-Un (01) poste Service « A » 

-Un (01) poste Service  « B » 
 

 * PARASITOLOGIE 

- Un (01) poste Laboratoire central 
 

 

 EHS  DRID HOCINE : 
 * PSYCHIATRIE 

- Deux (02) postes Service « A » 

-Un (01) poste Service  « B » 
 

 

 EHS  FRANTZ-FANON: 
 * PSYCHIATRIE 

-Deux (02) postes Service  Infanto-juvénile 

-Un (01) poste Service  Toxicomanie 

-Un (01) poste Service  « C » 
 

 

 EHS  ERIAD  CONSTANTINE: 
 * ANESTHESIE -REANIMATION 

- Un (01) poste  Service Chirurgie Cardiaque 
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 EH  DIDOUCHE  MOURAD CONSTANTINE: 
 * CHIRURGIE GENERALE 

- Un (01) poste  Service UMC 
 

 * PARASITOLOGIE 

- Un (01) poste  laboratoire central 
 

 

 EHS  CANASTEL ORAN: 
 * CHIRURGIE PEDIATRIQUE 

- Un (01) poste  Sce. UMC 

- Un (01) poste  Sce. Chirurgie Orthopédique infantile 

- Deux (02) postes  Sce. Chirurgie Urologique infantile 
 

 * PEDIATRIE 

-Un (01) poste  Sce. Pneumo-phtisiologie infantile 

-Un (01) poste  Sce. Maladies Infectieuses infantile 
 

 

 EHS  OPHTALMOLOGIE ORAN: 
 * OPHTALMOLOGIE 

- Deux (02) postes  Service « A » 

- Un (01) poste  Service « B » 
 

 

 EHS  NOUAR  FADELA ORAN: 
 * PEDIATRIE 

-Un (01) poste Service Néonatologie 
 

 

 EHS  SIDI-CHAHMI: 
 * PSYCHIATRIE 

- Un (01) poste  Sce . Psychiatrie adulte A 
 

 

 EPH  AÏN-TAYA: 
 * ANESTHESIE-REANIMATION 

- Un (01) poste  Sce. Chirurgie Générale 
 

 

 EPH  Djillali  BELKHENCHIR EL BIAR: 
 * GASTRO-ENTEROLOGIE 

- Un (01) poste  Service Médecine interne 
 

 

 EPH  LAGHOUAT: 
 * ANATOMIE GENERALE 

- Un (01) poste  Laboratoire d’Anatomie 
 

 

 EPH  BECHAR : 
 * BIOCHIMIE 

- Un (01) poste  Laboratoire Central 
 

 

 EPH  MOSTAGANEM : 
 * PNEUMO-PHTISIOLOGIE 

- Deux (02) postes  Service Médecine interne 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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POSTES OUVERTS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE MAITRE DE CONFERENCES "A" 
CENTRES  HOSPITALO - UNIVERSITAIRES: 

 

ETABLISSEMENTS   
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ANATOMIE PATHOLOGIQUE 1 2 2 
 

1 1 
  

1 
 

1 2 1 2 1 1 16 

ANATOMIE GENERALE 
        

2 
  

1 1 1 1 
 

6 

ANESTHESIE REANIMATION 1 
 

1 1 
 

2 1 1 2 
 

1 4 1 1 
 

2 18 

ANESTHESIE REANIMATION PEDIATRIQUE 
            

1 
  

1 2 

BIOCHIMIE 
   

2 
 

1 
      

2 1 1 1 8 

BIO-PHYSIQUE PHARMACEUTIQUE 
     

1 
        

1 
 

2 

BIO-PHYSIQUE MEDICALE 
               

1 1 

BOTANIQUE MEDICALE 
           

2 
  

2 
 

4 

CARDIOLOGIE 2 
 

1 
 

2 2 
  

1 1 
 

1 1 2 
  

13 

CHIRURGIE  GENERALE 2 
  

1 1 
   

2 
 

1 3 2 1 1 1 15 

CHIRURGIE  CARDIAQUE 2 
    

1 
         

1 4 

CHIRURGIE  MAXILLO-FACIALE 2 
       

2 
      

1 5 

CHIRURGIE THORACIQUE 2 
  

1 
  

1 
 

2 
   

1 
  

1 8 

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET 

TRAUMATOLOGIE 
2 

  
1 4 1 1 1 2 

 
1 1 

 
1 

  
15 

CHIRURGIE   VASCULAIRE 
           

1 
  

1 1 3 

CHIRURGIE   PEDIATRIQUE 1 
   

1 
 

1 
  

2 2 
 

1 
 

1 
 

9 

MCA-1 CHU 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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CHIRURGIE UROLOGIQUE 1 

 
1 1 

  
1 

  
1 1 1 1 1 1 1 11 

CHIRURGIE NEUROLOGIQUE 4 
  

2 
 

1 1 1 
  

3 1 2 1 1 1 18 

CHIMIE ANALYTIQUE 1 
    

1 1 
 

1 
 

1 
     

5 

CHIMIE THERAPEUTIQUE 
     

1 
        

1 
 

2 

CHIMIE MINERALE 
     

1 
          

1 

DERMATOLOGIE 
      

2 
 

1 
    

1 
  

4 

ENDOCRINO - DIABETOLOGIE 
   

1 
    

2 
   

1 
   

4 

EPIDEMIOLOGIE 
 

1 2 
  

2 
  

1 
 

2 
 

1 
 

1 1 11 

GASTRO-ENTEROLOGIE 1 
            

1 
  

2 

GYNECO-OBSTETRIQUE 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 14 

HEMATOLOGIE 
  

2 
   

1 
 

1 
    

2 
 

1 7 

HEMOBIOLOGIE 1 
    

1 1 
    

1 4 
 

1 2 11 

HISTO-EMBRYOLOGIE 
 

1 
      

2 
 

1 
  

1 
  

5 

HYDRO-BROMATOLOGIE 
     

1 
      

1 
   

2 

IMMUNOLOGIE 
 

2 
   

1 
     

1 
    

4 

IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

MALADIES INFECTIEUSES 
      

1 
 

1 1 
 

1 1 1 
  

6 

MEDECINE INTERNE 
  

1 2 1 2 
  

2 2 2 1 1 
 

4 
 

18 

MCA-2 CHU 
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MEDECINE LEGALE 
         

1 1 1 
 

1 1 
 

5 

MEDECINE DU TRAVAIL 
  

1 
  

1 
 

1 1 1 
   

1 
 

1 7 

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION 2 
     

1 
     

1 
  

2 6 

MEDECINE NUCLEAIRE 
   

2 
            

2 

MICROBIOLOGIE 
 

1 3 
  

1 1 
   

1 
    

1 8 

NEPHROLOGIE 1 4 
 

2 
  

1 1 
  

1 2 1 
   

13 

NEUROLOGIE 2 
    

3 1 
 

1 1 
  

2 
 

1 1 12 

ONCOLOGIE MEDICALE 
            

1 
  

1 2 

OPHTALMOLOGIE 1 
 

1 1 
 

1 
  

1 
    

1 
  

6 

O.R.L 2 
    

1 
   

1 
   

1 1 
 

6 

O.D.F 1 
 

2 
  

1 
  

1 
  

1 
 

1 
  

7 

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE 
     

1 
     

2 3 1 1 
 

8 

PARASITOLOGIE 2 
       

1 1 1 
 

1 
 

2 1 9 

PEDIATRIE 3 4 4 
  

1 1 
 

1 4 2 1 4 
   

25 

PNEUMO-PHTISIOLOGIE 2 
 

1 
   

2 
 

1 
  

2 3 
 

2 2 15 

Physiologie Clinique et Explo Fonc du Sys 

Nerveux              
1 

 
1 2 

Physiologie Clinique et Explo Fonc Cardio-

Respiratoire         
1 1 

   
1 

  
3 

Physiologie Clinique et Explo Fonc Métabolique 
             

1 
  

1 

MCA- 3 CHU 
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PSYCHIATRIE 
      

1 
     

1 1 1 
 

4 

PARODONTOLOGIE 1 
 

1 
  

1 
     

2 
    

5 

PATHOLOGIE-BUCCO-DENTAIRE 
            

1 
 

1 
 

2 

PROTHESE-DENTAIRE 
  

2 
  

1 
      

1 1 
  

5 

PHARMACOGNOSIE 
          

1 
  

2 1 
 

4 

PHARMACOLOGIE 
            

1 1 
 

1 3 

PHARMACOLOGIE  CLINIQUE 
     

1 
          

1 

PHARMACIE GALENIQUE 
     

1 
     

1 
    

2 

RADIOTHERAPIE 
            

1 
   

1 

REANIMATION MEDICALE 
               

1 1 

RHUMATOLOGIE 
  

1 2 1 
   

1 
   

1 
   

6 

TOXICOLOGIE 
   

2 
  

1 
 

1 
       

4 

TOTAL GENERAL 43 17 28 24 13 35 23 7 37 19 25 35 47 32 31 31 447 

MCA- 4 CHU 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS- SPECIALISES: 
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ANATOMIE PATHOLOGIQUE 2    3  

 

 

 

  

 

 

 

      

 

      

    
5 

ANESTHESIE REANIMATION 2   

 
4  1 

  

  1  1 
    

1 
    

1 
  

1 
 

1 
  

13 

BIOCHIMIE 2 
                              

2 

CARDIOLOGIE 
        

1 
                 

1 
    

2 

CHIRURGIE   GENERALE 
           

1 
                   

1 

CHIRURGIE   PEDIATRIQUE 
             

4 
   

1 
   

1 
      

1 
  

7 

CHIRURGIE   CARDIAQUE 
      

1 
 

1 
                 

2 
    

4 

CHIRURGIE   VASCULAIRE 
      

2 
    

1 
              

1 
    

4 

CHIRURGIE   UROLOGIQUE 
           

1 
                   

1 

CHIRURGIE   NEUROLOGIQUE 
   

2 2 
                          

4 

CHIRURGIE   ORTHOPEDIQUE 
 

4 
  

3 
                          

7 

CHIRURGIE   THORACIQUE 
           

1 
                   

1 

ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE 1 
                              

1 

EPIDEMIOLOGIE 
                               

0 

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 
                 

1 
   

1 
  

1 
   

1 1 
 

5 

GASTRO-ENTEROLOGIE 
           

1 
                   

1 

MCA- 1 EHS 
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HEMATOLOGIE 2 
        

3 
             

1 
       

6 

IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE 2 
          

1 
           

1 
       

4 

MALADIES INFECTIEUSES 
  

2 
                            

2 

MEDECINE INTERNE 
    

2 
                          

2 

MICROBIOLOGIE 1 
                              

1 

NEUROLOGIE 
 

1 
 

1 
                           

2 

NEPHROLOGIE 
           

1 
               

3 
   

4 

ONCOLOGIE MEDICALE 1 
        

1 
    

1 
    

1 
   

1 
       

5 

OPHTALMOLOGIE 
             

1 
  

3 
              

4 

PSYCHIATRIE 
     

3 
 

1 
  

4 
 

1 
       

1 
 

1 
  

1 
     

12 

PEDO-PSYCHIATRIE 
     

1 
 

2 
    

1 
       

2 
          

6 

PEDIATRIE 
             

2 
 

1 
     

1 
  

1 
   

1 
 

1 7 

PARASITOLOGIE 
  

1 
                            

1 

PHARMACOGNOSIE 1 
                              

1 

REANIMATION POLYVALENTE 
             

1 
                 

1 

REANIMATION MEDICALE 
           

1 
                   

1 

RHUMATOLOGIE 
 

2 
                             

2 

RADIOTHERAPIE 
              

1 
        

1 
       

2 

TOTAL GENERAL 14 7 3 3 14 4 4 3 2 4 4 9 2 9 2 1 3 2 1 1 3 3 1 5 2 1 5 3 4 1 1 121 

MCA- 2 EHS 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ETABLISSEMENTS  PUBLICS HOSPITALIERS:  
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ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
          

1 
       

1 

ANATOMIE GENERALE 
         

1 
    

1 2 
  

4 

ANESTHESIE REANIMATION 1 
  

1 
     

1 
 

1 
      

4 

BIOCHIMIE 
 

1 
         

1 
      

2 

BIO-PHYSIQUE MEDICALE 
              

1 
   

1 

CHIMIE ANALYTIQUE 
                 

1 1 

CARDIOLOGIE 
         

1 
 

1 
      

2 

CHIRURGIE  GENERALE 
  

1 
 

2 
 

1 
 

1 1 1 1 
 

1 
    

9 

CHIRURGIE   ORTHOPEDIQUE 
         

1 1 1 
      

3 

CHIRURGIE   PEDIATRIQUE 
     

1 
   

1 1 
       

3 

CHIRURGIE   NEUROLOGIQUE 
          

1 1 
      

2 

CHIRURGIE   UROLOGIQUE 
           

1 
      

1 

ENDOCRINO-DIABETOLOGIE 
  

1 
        

1 
      

2 

EPIDEMIOLOGIE 
         

1 1 1 
      

3 

GYNECO-OBSTETRIQUE 2 
 

1 
               

3 

GASTRO-ENTEROLOGIE 
 

1 
         

1 
      

2 

HEMOBIOLOGIE 1 
                 

1 

HEMATOLOGIE 
         

1 
 

1 
      

2 

MCA- 1 EPH 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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IMMUNOLOGIE 
                

1 
 

1 

IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE 
        

1 1 1 1 
      

4 

MEDECINE INTERNE 1 1 1 1 1 
   

1 1 1 1 
 

1 
    

10 

MEDECINE LEGALE 
    

1 
    

1 1 1 
      

4 

MEDECINE DU TRAVAIL 
    

1 
             

1 

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION 
          

1 
       

1 

MALADIES INFECTIEUSES 
          

1 1 2 
     

4 

MICROBIOLOGIE 
                

3 
 

3 

NEPHROLOGIE 
         

1 1 1 
      

3 

ONCOLOGIE MEDICALE 
         

1 1 1 
 

1 
    

4 

O.R.L 
         

1 1 1 1 
     

4 

OPHTALMOLOGIE 
         

1 1 
       

2 

PSYCHIATRIE 
          

1 
       

1 

PEDIATRIE 
 

1 2 
      

2 
        

5 

PNEUMO-PHTISIOLOGIE 
    

1 
  

1 2 1 1 1 2 
     

9 

PARASITOLOGIE 
 

1 
           

1 
  

2 
 

4 

REANIMATION MEDICALE 
          

1 
       

1 

RHUMATOLOGIE 
           

1 
      

1 

TOTAL GENERAL 5 5 6 2 6 1 1 1 5 18 18 20 5 4 2 2 6 1 108 

MCA- 2 EPH 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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POSTES OUVERTS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE MAITRE DE 

CONFERENCES "A" 

HOSPITALO-UNIVERSITAIRES 
 

POSTES OUVERTS AU PROFIT DES STRUCTURES DE SANTE MILITAIRE 
 

SPECIALITES POSTES  NOMINATIFS 

ANESTHESIE REANIMATION 5 

CARDIOLOGIE 3 

CHIRURGIE  VASCULAIRE 1 

CHIRURGIE GENERALE 4 

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE 1 

CHIRURGIE ORTHO-TRAUMATO 6 

CHIRURGIE PEDIATRIQUE 1 

CHIRURGIE UROLOGIQUE 2 

CHIRURGIE NEUROLOGIQUE 4 

DERMATOLOGIE 2 

EPIDEMIOLOGIE 1 

GASTRO-ENTEROLOGIE 1 

HEMATOLOGIE 3 

HEMOBIOLOGIE 2 

MALADIES INFECTIEUSES 1 

MEDECINE INTERNE 2 

MEDECINE LEGALE 3 

MEDECINE NUCLEAIRE 1 

MEDECINE DU TRAVAIL 1 

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION 1 

MEDECINE DU SPORT 1 

MICROBIOLOGIE 3 

NEPHROLOGIE 2 

NEUROLOGIE 3 

O.D.F 3 

ORL 2 

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE 1 

ONCOLOGIE MEDICALE 4 

OPHTALMOLOGIE 3 

PARASITOLOGIE 3 

PATHOLOGIE BUCCO-DENTAIRE 2 

PEDIATRIE 2 

PNEUMO-PHTISIOLOGIE 3 

PROTHESE DENTAIRE 1 

PSYCHIATRIE 5 

RADIOLOGIE 4 

REANIMATION MEDICALE 1 

TOXICOLOGIE 1 

T    O    T    A    L 89 
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2019مارس  12مؤرخ في  223 رقـ قػػرار
 األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية  لدى جامعةاآلداب والحضارة اإلسالمية كمية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 1984يشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03قـ وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ ر  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب 2011مارس  13المؤرخ في  141وبمقتضى القرار رقـ  -
 مير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية.والحضارة اإلسالمية لدػ جامعة األ

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39حكاـ المادة تطبيقا أل المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003يشت سنة  23الموافق  1424

مـو اآلداب والحضارة اإلسالمية لدػ جامعة األمير عبد القادر لمع كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
 .اإلسالمية

اآلداب والحضارة اإلسالمية لدػ جامعة األمير عبد القادر تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الػػمػادة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.لمعمـو اإلسالمية 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػمػادة 
  2019مارس  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمعموـ اإلسالمية اآلداب والحضارة اإلسالمية لدى جامعة األمير عبد القادر قائمة أعضاء مجمس كمية

 الصفة  اإلسـو  المقب
 عميد الكمية، رئيسا ثنيو إسماعي  -
 رئيس المجمس العممي  سامعي نور الديف -
 رئيس قسـ المغة العربية بف موسة زيف الديف -
 يخ رئيس قسـ التار  مرابط إبراىيـ -
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 رئيسة قسـ المغات والترجمة ضيف هللا حبيبة -
 مدير مخبر بحث قدور عبد المجيد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ المغة العربية لعوير ليمى -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ المغة العربية لواتي أماؿ -
 األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ التاريخممث  منتخب عف  قدور عبد المجيد -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ التاريخ أوجرتني دمحم -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قاسي فريدة -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بوسمغوف إبراىيـ -
 لعربيةممثمة منتخبة عف طمبة قسـ المغة ا رحاؿ وداد -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ التاريخ بف لحرش شروؽ  -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوكحيمي نجاة  -
 ممث  منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوزياف جماؿ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية، 2019مارس  12مؤرخ في  224رقـ  قػػرار

 األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية لدى جامعةالشريعة واالقتصاد 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 1984نة يشت س 4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعدؿ والمتمـ إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

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

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميد صالحيات وز الذؼ يحد

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الشريعة 2011مارس  13المؤرخ في  139وبمقتضى القرار رقـ  -
 مير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية.واالقتصاد لدػ جامعة األ

 

 رر ػػػػػيػق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ مف المرسوـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003يشت سنة  23الموافق  1424

الشريعة واالقتصاد لدػ جامعة األمير عبد القادر لمعمـو  كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
 .اإلسالمية
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الشريعة واالقتصاد لدػ جامعة األمير عبد القادر لمعمـو مة االسمية ألعضاء مجمس كمية تحدد القائ :2المادة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.اإلسالمية 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
  2019مارس  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالميةالشريعة واالقتصاد لدى جامع قائمة أعضاء مجمس كمية

 الصفة والمقب اإلسـ
 عميد الكمية، رئيسا لدرع كماؿ -
 رئيس المجمس العممي  بوركاب دمحم -
 رئيس قسـ الفقو وأصولو بعداش بوبكر -
 رئيسة قسـ الشريعة والقانوف  بومحراث ليندة -
 رئيس قسـ االقتصاد واإلدارة سطحي جابر -
 خبر بحثمدير م جدؼ عبد القادر -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ الفقو وأصولو يوسفي شعيب -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ الفقو وأصولو رباح سعاد  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ الشريعة والقانوف  مناع حكيمة -
 عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ الشريعة والقانوف ممثمة منتخبة  بف حمو رحيمة -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ االقتصاد واإلدارة كاسحي موسى -
 ممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لقسـ االقتصاد واإلدارة سحنوف عقبة -
 ديفممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساع شطبي محمود مريـ -
 ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بونعاس حمزة  -
 ممثمة منتخبة عف طمبة قسـ االقتصاد واإلدارة عاشورؼ فائزة إلياـ -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ الشريعة والقانوف  زيتوف رياض -
 ممث  منتخب عف طمبة قسـ الفقو وأصولو بويمف زىير -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممث  منتخب عف المستخدميف اإل لزعر فارس -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ابراىيـ ىنية -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2011مارس سنة  16المؤرخ في  146يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  12مؤرخ في  240رقـ  قػػرار

 ضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي، المعدؿالمت
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 عممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا.والذؼ يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث ال
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، 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ   21المؤرخ في  244-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 7ظيمو وسيره، السيما المادة مخبر البحث وتنوالذؼ يحدد قواعد إنشاء 

، 2003أوت سنة  23الموافق  1424جمادؼ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.والذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة 

، 2013جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .عمميوالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال

ض مؤسسات ، المتضمف إنشاء مخابر بحث لدػ بع2011مارس سنة  16المؤرخ في  146وبمقتضى القرار رقـ  -
 التعميـ العالي، المعدؿ.

، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة 2016ر سنة ديسمب 8المؤرخ في  1740وبمقتضى القرار رقـ  -
 رة التعميـ العالي والبحث العممي.القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزا

عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في  وبناء   -
 .2018أكتوبر  29و 28المنعقدة في  2018دة في دورتيا المنعق

 

 رر ػػػػػيػق
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، طبقا لممحق 2011مارس  16المؤرخ في  146يعدؿ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 ىذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019مارس  12 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ممحق القرار المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى مؤسسات التعميـ العالي

 :1جامعة البميدة 
 األساسية والتطبيقية.بر الفيزياء مخ -
 والبحث في التكنولوجيا الصناعية. مخبر الدراسات -

 .....(................................الباقي بدوف تغيير.................)..................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019مارس  13مؤرخ في  270رقـ  قػػرار
 ورقمػة -بجامعة قاصدي مرباح الحقوؽ والعمـو السياسية لقسـ العمـو السياسية بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿمّ والمتض
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشا
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يشت سنة  23الموافق  1424ية عاـ جمادػ الثان 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

خاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية وبناء  عمى محضر انت -
 .2019جانفي  22ورقمػة المؤّرخ في  -بجامعة قاصدؼ مرباح

 

 رر ػػػػػيػق
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة 
 ورقمػة. -قاصدؼ مرباح

ة لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -قاصدؼ مرباح

ورقمػة، ك  فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 
 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النش بتطبيق

  2019مارس  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019مارس  13المؤرخ في  270ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 ورقمػة -لقسـ العمـو السياسية بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة قاصدي مرباح

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ ينية شميغـ 1
 رئيس القسـ نور الديف حشود 2
 أستاذ  مصطفى بمعور 3
 أستاذ  عبد المؤمف مجدوب 4
 أستاذ  ميمود قاسـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد الكريـ باسماعي  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مسمـ بابا عربي 7
 اعدة قسـ "أ"أستاذة مس نعيمة ولد عامر 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عائشة إيدر 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019مارس  13مؤرخ في  271رقـ  قػػرار
 ورقمػة  -بجامعة قاصدي مرباح الحقوؽ والعمـو السياسية لقسـ الحقوؽ بكمية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438القعدة عاـ ذؼ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا 2001
يشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 تعميـ العالي والبحث العممي.ير الالذؼ يحدد صالحيات وز 
الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية -

 .2019جانفي  22ورقمػة المؤّرخ في  -قاصدؼ مرباح
 

 يػقػػػػػرر
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسـو التنفيذؼ 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة 2003يشت سنة  23الموافق  1424
 ورقمػة. -الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة قاصدؼ مرباح االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية

الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة قاصدؼ  االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكميةتحدد القائمة  :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -مرباح

 ورقمػة، ك  فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. أحكاـ ىذا القرار

  2019مارس  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                                 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                                 

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019مارس  13 مػؤرخ فيال 271رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 ورقمػة -معة قاصدي مرباحالحقوؽ والعمـو السياسية بجا لقسـ الحقوؽ بكمية 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم بف دمحم 1
 رئيس القسـ ىشاـ بف الشيخ 2
 أستاذ  رضا ىميسي 3
 أستاذة  يسمينة لعجاؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عيسى زرقا  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أحمد سويقات 6
 تاذ محاضر قسـ "أ"أس صال  شنيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمقاسـ سويقات 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خالد خوخي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019مارس  13مؤرخ في  272رقـ  قػػرار
 ورقمػة-بجامعة قاصدي مرباح ةلكمية الحقوؽ والعمـو السياسي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
يوليو سنة  23الموافق  1422ى عاـ جمادػ األول 2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ، 2001
يشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة قاصدؼ  -

 .2019جانفي  22المؤّرخ في ورقمػة  -مرباح
 رر ػػػػػيػق

 

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

ء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة قاصدؼ تحديد القائمة االسمية ألعضا
 ورقمػة.  -مرباح

 -الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة قاصدؼ مرباح تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ورقمػة، ك  فيما يخصو،  -تكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباحيكمف المدير العاـ لمتعميـ وال :3المادة 
 بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

  2019مارس  13 فيئر حرر بالجزا                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019مارس  13المؤرخ في  272رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 ورقمػة -وعموـ التسيير بجامعة قاصدي مرباح لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  رضا ىميسي 1
 عميد الكمية بوحنية قوؼ  2
 اسات والمسائ  المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدر  عبد هللا بالحبيب 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية األميف سويقات 4
 رئيس قسـ العمـو السياسية نور الديف حشود 5
 رئيس قسـ الحقوؽ  ىشاـ بف الشيخ 6
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 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية ينية شميغـ 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  ف دمحمدمحم ب 8
 الحقوؽ  ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ السعيد خويمدؼ 9

 العمـو السياسية ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ميمود قاسـ 10
 العمـو السياسية ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ دمحم خميس 11
 ممّث  عف األساتذة المساعديف الطاىر يزيزدمحم  12
 ممّث  عف األساتذة المساعديف خالد خوخي 13
 مدير مخبر بحث عبد المؤمف مجدوب 14
 مسؤوؿ المكتبة مبروؾ بوخزنة 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ئمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القا،  2019مارس  13مؤرخ في  273رقـ  قػػرار

 ورقمػة-بجامعة قاصدي مرباح اآلداب والمغات لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ضاء الحكومة، المعّدؿ.ف تعييف أعوالمتضمّ 
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا
يشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 فيالمؤرخ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
اآلداب والمغات  األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي -

 .2018ماؼ  15ورقمػة المؤّرخ في  -بجامعة قاصدؼ مرباح
 

 رر ػػػػػيػق
 

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

اآلداب والمغات بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية
 ورقمػة. -قاصدؼ مرباح

اآلداب والمغات بجامعة  لمغة الفرنسية بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب وا :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -قاصدؼ مرباح

ورقمػة، ك  فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 
 العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ  بتطبيق

  2019مارس  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 التعميـ العالي والبحث العممي وزير                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019مارس  13مؤرخ في  273رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 ورقمػة -اآلداب والمغات بجامعة قاصدي مرباح لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـأستاذ محا دريدؼ دمحم 1
 رئيسة القسـ حشاني لويزة 2
 أستاذ  دحو فوضي  3
 أستاذ  رايسي رشيد 4
 أستاذ  خنور صال  5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" السنوسي مسيكة 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عمارني أسماء 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" حركات صباح 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حيـحمالوؼ عبد الر  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019مارس  13مؤرخ في  274رقـ  قػػرار

 ورقمػة -بجامعة قاصدي مرباح اآلداب والمغات لقسـ المغة واألدب العربي بكمية
 

 لعالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ ا
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.إنشاوالمتضمف 
يشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة  -

 .2018ماؼ  15ورقمػة المؤّرخ في  -قاصدؼ مرباح
 

 ػػػػرريػقػ
 

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

اآلداب والمغات بجامعة  لعربي بكميةالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب ا القائمة االسمية ألعضاء
 ورقمػة. -قاصدؼ مرباح
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اآلداب والمغات بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -قاصدؼ مرباح

ورقمػة، ك  فيما يخصو،  -يف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباحيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكو  :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2019مارس  13 يفحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019مارس  13المؤرخ في  274رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 ورقمػة -اآلداب والمغات بجامعة قاصدي مرباح المغة واألدب العربي بكمية لقسـ

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوبكر حسيني 1
 رئيسة القسـ عبد القادر بقادر 2
 أستاذ  عمي حموديف  3
 أستاذ  عمار حالسة 4
 أستاذ  أحمد حاجي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ؼ عبد الناصر مشر  6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أحالـ بف الشيخ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أيوب بف حود 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2019مارس  13مؤرخ في  275رقـ  قػػرار

 ورقمػة-اعية بجامعة قاصدي مرباحالعمـو اإلنسانية واالجتم التربية بكمية لقسـ عمـ النفس وعمـو
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01لتنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسـو ا -

 ء جامعة ورقمة، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضمف إنشا
يشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
العموـ اإلنسانية  وعمـو التربية بكمية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس -

 .2018جواف  28ورقمػة المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة قاصدؼ مرباح
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 رر ػػػػػيػق
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
متّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ وال2003يشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية بكمية
 ورقمػة. -واالجتماعية بجامعة قاصدؼ مرباح

العموـ اإلنسانية  ربية بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو الت :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -واالجتماعية بجامعة قاصدؼ مرباح

ورقمػة، ك  فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 
 عميـ العالي والبحث العممي.أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمت بتطبيق

  2019مارس  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019مارس  13مؤرخ في ال 275رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 ورقمػة -العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ لبوز عبد هللا 1
 رئيسة القسـ نوار شيرزاد 2
 أستاذ  الوناس مزياني 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خالد بوعافية 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خميس عبد العزيز 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نويبات قدور 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" الزىرة باعمر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ر إسماعي األعو  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طارؽ صالحي 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2019مارس  13مؤرخ في  276رقـ  قػػرار

 ورقمػة  -واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباحالعمـو اإلنسانية  لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بكمية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتّمـ.والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعّدؿ و 
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يشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 والمتّمـ. نظيميا وسيرىا، المعّدؿالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

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

نسانية العموـ اإل وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية -
 .2018جواف  28ورقمػة المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة قاصدؼ مرباح

 

 يػقػػػػػرر
 

 جمادػ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذ2003يشت سنة  23الموافق  1424

العموـ اإلنسانية  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بكمية
 ورقمػة.-واالجتماعية بجامعة قاصدؼ مرباح

العموـ اإلنسانية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية :2المادة 
 ورقمػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -اعية بجامعة قاصدؼ مرباحواالجتم

ورقمػة، ك  فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قاصدؼ مرباح :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2019مارس  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2019مارس  13المؤرخ في  276رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 ورقمػة -العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح بكمية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ئيس المجنة العممية لمقسـأستاذة محاضرة قسـ "ب"، ر  يسعد زىية 1
 رئيسة القسـ تومي فضيمة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كاوجة دمحم الصغير 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بودربالة عبد القادر 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مصطفى ثابت 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قندوز عبد القادر 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بورندة ليميا 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019مارس  13مؤرخ في  277رقـ  قػػرار
 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ اليندسة الميكانيكية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17رئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ال -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  210-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ي وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة.عميـ التقني فالمتضّمف تحوي  المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في الت
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذؼ الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ة وطنية متعددة المتضّمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرس 2012
 التقنيات بوىراف.

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

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 مدرسة العميا.ذجي لماألساسي النمو الذؼ يحدد القانوف 

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة  -
 .2018جواف  25ت بوىراف المؤرخ في التقنيا

 

 يػقػػػػػرر
 

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

 بوىراف. المتعددة التقنياتالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية 
ندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة لقسـ الي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 التقنيات بوىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف،ك  فيما  :3المادة 

 تعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لم
  2019مارس  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019مارس  13المؤرخ في  277ممحق بالقرار رقـ 
 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ اليندسة الميكانيكية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ة العممية لمقسـ رئيس المجن بف زعمة حبيب 1
 رئيس القسـ ليتيـ سيدؼ عمي 2
 أستاذ بف عبد هللا توفيق 3
 أستاذ عور بف عومر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قصاب أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مختارؼ دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" معرؼ مراد 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بف شريف دمحم منور 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019مارس  13مؤرخ في  278رقـ  قػػرار

 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ اليندسة الصناعية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  210-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة. يالمتضّمف تحوي  المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني ف
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذؼ الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ة وطنية متعددة المتضّمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرس 2012
 التقنيات بوىراف.

الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13يذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
 عميا.األساسي النموذجي لممدرسة الالذؼ يحدد القانوف 

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة  -
 .2018جواف  25ت بوىراف المؤرخ في التقنيا

 

 يػقػػػػػرر
 

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

 بوىراف. المتعددة التقنياتالمجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية 
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سة الوطنية المتعددة التقنيات لقسـ اليندسة الصناعية بالمدر  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 
 بوىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف،ك  فيما  :3المادة 
 ممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع

  2019مارس  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 البحث العمميوزير التعميـ العالي و                                                                                                     

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019مارس  13المؤرخ في  278ممحق بالقرار رقـ 
 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ اليندسة الصناعية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ  رحماني سعاد 1
 رئيسة القسـ زىرة بوتيفور 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" محمودؼ اليوارؼ  3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بوبو نعيمة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ربيب نادية 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" مباركي آماؿ 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" زحاؼ وىيبة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019مارس  13مؤرخ في  279رقـ  قػػرار

 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ اليندسة الكيربائية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  210-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ي وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة.المتضّمف تحوي  المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني ف
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذؼ الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -

ة وطنية متعددة المتضّمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرس 2012
 التقنيات بوىراف.

الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ألوؿ ربيع ا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 

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

المتعددة مي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بالمدرسة الوطنية وبناء  عمى محضر انتخاب ممثّ  -
 .2018جواف  25ف المؤرخ في التقنيات بوىرا
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 رر ػػػػػيػق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
لمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، وا2016يونيو سنة  14الموافق 

 بوىراف. المتعددة التقنياتالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بالمدرسة الوطنية 
 لقسـ اليندسة الكيربائية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 بوىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف،ك  فيما  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019مارس  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019مارس  13المؤرخ في  279رار رقـ ممحق بالق

 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ اليندسة الكيربائية
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 رئيس المجنة العممية لمقسـ  خيا  منير 1
 رئيس القسـ فراجي أحمد 2
 أستاذ القادربمعيدؼ عبد  3
 أستاذ شاكر عبد القادر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمبنة ياسيف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مرابط بولويحة ىوارؼ  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ليتيـ مصطفى 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميموني سعيد 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019مارس  13مؤرخ في  280ـ رق قػػرار

 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ اليندسة المدنية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017نة يشت س 17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  210-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ي وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة.المتضّمف تحوي  المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني ف
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذؼ الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12فيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

ة وطنية متعددة المتضّمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرس 2012
 التقنيات بوىراف.
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الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز 

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

المتعددة ة العممية لقسـ اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجن -
 .2018جواف  25ت بوىراف المؤرخ في التقنيا

 

 يػقػػػػػرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رسـو التنفيذؼ رقـ مف الم 50تطبيقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
ذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ى2016يونيو سنة  14الموافق 

 بوىراف. المتعددة التقنياتالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية 
لقسـ اليندسة المدنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية: 2المادة 

 ق بيذا القرار.بوىراف، وفقا لمجدوؿ الممح
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف،ك  فيما  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019مارس  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019ارس م 13المؤرخ في  280ممحق بالقرار رقـ 

 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ اليندسة المدنية
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 رئيس المجنة العممية لمقسـ  لصمج عبد المجيد 1
 رئيس القسـ بوطالب عمي 2
 أستاذ مولي دمحم 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" كازؼ أوؿ فتيحة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عياد قادة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" إزياف دمحم 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بمقوريسات إسمياف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةء لقائمة االسمية ألعضايحّدد ا، 2019مارس  13مؤرخ في  281رقـ  قػػرار

 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ ىندسة المواد والطرائق
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
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 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  210-08بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -
 ي وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة.المتضّمف تحوي  المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني ف

أكتوبر سنة  29موافق ال 1433ذؼ الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ة وطنية متعددة المتضّمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرس 2012

 التقنيات بوىراف.
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
طنية المتعددة األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة المواد والطرائق بالمدرسة الو وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي  -

 .2018جواف  25ت بوىراف المؤرخ في التقنيا
 يػقػػػػػرر

 

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

 لمجنة العممية لقسـ ىندسة المواد والطرائق بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.ا
لقسـ ىندسة المواد والطرائق بالمدرسة الوطنية المتعددة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 التقنيات بوىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
مدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف،ك  فيما يكمف ال :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019مارس  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةسمية ألعضاء لقائمة االالذي يحّدد ا، 2019مارس  13المؤرخ في  281ممحق بالقرار رقـ 

 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ ىندسة المواد والطرائق
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ  بوعناني فريدة 1
 رئيس القسـ دالي يوسف 2
 أستاذة بوعبد السالـ حسيبة 3
 أستاذ فاصمة سعاد 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ةبف شناف حميم 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" العوفي فتيحة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دايرؼ مصطفى 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" زقادؼ شوقي 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019مارس  13مؤرخ في  282رقـ  قػػرار
 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ التكويف التحضيري 

 

 ،إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في  210-08وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ي وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة.تذة المتخصصة في التعميـ التقني فالمتضّمف تحوي  المدرسة العميا لألسا
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذؼ الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضّمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى مدرسة وطنية متعددة  2012
 يات بوىراف.تقنال

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

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

وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية المتعددة  -
 .2018جواف  25ت بوىراف المؤرخ في التقنيا

 يػقػػػػػرر
 

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

 المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.
مية لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة الوطنية المتعددة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم :2المادة 

 التقنيات بوىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ك  فيما  العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :3المادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة 
  2019مارس  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019مارس  13المؤرخ في  282ممحق بالقرار رقـ 
 بوىراف المتعددة التقنياتالوطنية مدرسة بال لقسـ التكويف التحضيري 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ئيس المجنة العممية لمقسـ ر  عمارؼ صالح الديف 1
 رئيسة القسـ بوحديبة عمارية 2
 أستاذ بوسالمة ادمحم 3
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 أستاذ ميمودؼ عبد هللا 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" يامنية صفية 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" مداح صفية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مجاطي رفيق 7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" حميدو شكرية 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019مارس  13مؤرخ في  283رقـ  قػػرار

 الجمفة -بجامعة زياف عاشور لكمية اآلداب والمغات والفنوف 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
 يشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ؿ والمتّمـ.نظيميا وسيرىا، المعدّ الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميت وز الذؼ يحدد صالحيا
- زياف عاشور وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة -
 .2018سبتمبر  25لجمفة المؤّرخ في ا

 يػقػػػػػرر
 

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

-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة زياف عاشور
 .الجمفة

الجمفة، وفقا -اآلداب والمغات والفنوف زياف عاشور لكمية المجمس العمميتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الجمفة، ك  فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 
 البحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و 

 

  2019مارس  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 ـ العالي والبحث العمميوزير التعمي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019مارس  13مؤرخ في ال 283رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 الجمفة -بجامعة زياف عاشور لكمية اآلداب والمغات والفنوف 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ألساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيارئيس المجمس العممي لمكمية، ممّث  ا قنشوبة أحمد 1
 عميد الكمية عبد الوىاب مسعود 2
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائ  المرتبطة بالطمبة  لطرشي الطيب 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف مسعود دمحم العربي 4
 رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا اوؼ فرحاتموس 5
 رئيس قسـ الفنوف  عمارؼ عالؿ 6
 رئيسة قسـ المغات األجنبية بف دراح باية 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بوصبيعات أحمد 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفنوف  فشار عطاء هللا 9

 ممية لقسـ المغات األجنبيةرئيس المجنة الع لحوؿ عامر 01
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغات األجنبية ىبوؿ جموؿ 00
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغات األجنبية صديقي زينب 02
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا عبيدلي أحمد 03
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفنوف  الشيخ مونةبف  04
 المساعديف ةممّثمة عف األساتذ نورؼ خيرة  05
 المساعديف ةممّث  عف األساتذ براىيمي براىيـ 06
 مدير مخبر بحث خويمد دمحم األميف 07
 مسؤوؿ المكتبة بورقدة عامر 08

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 د القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممييحػدّ ، 2019مارس  13مؤرخ في  284رقػـ  قػػرار

 الجمفة  -زياف عاشورلجامعة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ظيميا وسيرىا،  المعّدؿ والمتّمـ.يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن الذؼ 2003
المتضمف  2009جانفي سنة  4الموافق  1430محـر عاـ 7رخ في المؤ  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
، 27، 25الجمفة المؤّرخة في  -انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة زياف عاشوروبناء  عمى محاضر  -

 .2018أكتوبر  8، و04، 01سبتمبر و 30
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 يػقػػػػػرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003 يشت سنة 23الموافق  1424

 الجمفة. -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة زياف عاشور
الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة زياف عاشور :2المادة 

 القرار.
الجمفة، ك  فيما يخصو،  -المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور يكمف :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019مارس  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ضاء المجمس العمميالذي يحػّدد القائمػة االسمية ألع 2019مارس  13المؤرخ في  284ممحػػق بالقػرار رقػـ 

 الجمفة  -لجامعة زياف عاشور
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة برزوؽ بمقوماف 1
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواص   حبيطة مختار 2

 لتدرجوالشيادات والتكويف العالي في ا
نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىي  الجامعي والبحث العممي  عمراوؼ مارية 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 نائب مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية فضيمي مختار 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو ؼ مصطفىمختار  5
 عميد كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير حميدة مختار 6
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية حماـ دمحم 7
 عميد كمية اآلداب والّمغات والفنوف  عبد الوىاب مسعود 8
 ية العمـو االجتماعية واإلنسانيةعميد كم براب  دمحم الشيخ 9

 عميد كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي مسممي فريد 10
 مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية رويب  كماؿ 11
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية  العقوف سعد  12
 ي لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانيةرئيس المجمس العمم بوكربو  عز الديف 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا  بسيسة لخضر 14
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات والفنوف  قنشوبة أحمد  15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير قادرؼ دمحم الطاىر 16
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  براىيمي طارؽ  17
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة سوطو كريـ 18
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي قاسـ لخضر 19
 ستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياةممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األ آيت بقاسـ كريـ  20
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة بمحاج صفية 21
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 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية طعيبة أحمد 22
 قوؽ والعمـو السياسيةممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الح معيزة عيسى 23
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا جميطة بمخير 24
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا رحماني قويدر 25
 تجارية وعمـو التسييرممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، ال ىزرشي طارؽ  26
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير قماف عمر 27
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والفنوف  سويسي أحمد 28
 اآلداب والمغات والفنوف  ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية بوشيبة بوبكر 29
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بريكي مبروؾ 30
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بمخيرؼ الضاوية 31
 ة العمـو االجتماعية واإلنسانيةممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمي قف دمحم 32
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية سفاصف سعيدة 33
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية اليادؼ عيسى 34
 ألستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةممّث  األساتذة ذوؼ مصّف ا زيوش أحمد 35
 ممّث  عف األساتذة المساعديف شريط فيص  36
 ممّث  عف األساتذة المساعديف لحرش دمحم ىشاـ 37
 األيوا  -أستاذ مف جامعة عمار ثميجي شبيرة بف سالـ 38
 األيوا  -أستاذ مف جامعة عمار ثميجي بف عالية مختار 39
 مسؤوؿ المكتبة المركزية ضيف دمحم 40

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2019مارس  13مؤرخ في  285 رقـرقـ  قػػرار

 العميا لألساتذة بالقػػبةمدرسة لم
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  08-209وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ػػػػػػبة إلى مدرسة خارج الجامعة.ػػػػػوالمتضّمف تحوي  المدرسة العميا لألساتذة بالقػ
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
 15ػػػبة المؤرخ في وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بالقػػػػػػػػػ -

 .2018أكتوبر 
 يػقػػػػػرر
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16ؼ رقـ مف المرسـو التنفيذ 44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بالقػػػػػػػػػػػػبة.
لألساتذة بالقػػػػػػػػػػػػبة، وفقا لمجدوؿ الممحق  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا :2المادة 

 بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بالقػػػػػػػػػػػػبة، ك  فيما يخصو،  :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019مارس  13 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 العممي وزير التعميـ العالي والبحث                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019مارس  13المؤرخ في  285ممحق بالقرار رقـ 

 لممدرسة العميا لألساتذة بالقػػبة
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة مريني عبد الحميد 1
 مف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواص  مدير مساعد مكّ  العاطف أحمد 2
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية زيتوني عبد الغني 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية بوجنيبة مسعود 4
 رئيس قسـ الرياضيات موساوؼ توفيق 5
 رئيس قسـ الفيزياء موالؼ نصر الديف 6
 رئيس قسـ الكيمياء حزؼ صال  7
 رئيسة قسـ العمـو الطبيعية بف مرزوؽ فاتف 8
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي زبدؼ رضا 9

 رئيس قسـ عمـ الموسيقى شيشوف نجيب 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات بوالصمصاؿ محمود 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء خيارؼ شمس الديف 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء زيداوؼ عبد الحميد 13
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو الطبيعية بحة منية 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي لواـ نجيب 15
 عمـ الموسيقى رئيس المجنة العممية لقسـ صال  فتحي 16
 أستاذ حازؼ دمحم  17
 أستاذة بوعكاز كريمة 18
 أستاذ فرحات دمحم أميف 19
 أستاذة بف عزيزة جميمة 20
 أستاذ محاضر قسـ "أ" آيت مختار أحمد 21
 أستاذ محاضر قسـ "أ" الج راب  22
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فورار العيدؼ حكيـ 23
 قسـ "أ"أستاذ مساعد  منصورؼ الياشمي 24
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 أستاذ مساعد قسـ "ب" محي الديف شريفة 25
 مدير مخبر بحث كاممي عبد الكريـ 26
 مديرة مخبر بحث حساني عائشة 27
 مدير مخبر بحث باز احسف 28
 مديرة مخبر بحث لبعيمي نمشة 29
 مدير مخبر بحث مقراف عبد الحفيع 30
 مدير مخبر بحث مجادؼ جماؿ الديف 31
 مدير مخبر بحث يرياف سيدعم 32
 مدير مخبر بحث بوزارؼ عبد المالؾ 33
 مديرة مخبر بحث آيت الجودؼ آماؿ 34
 مدير مخبر بحث ناجمي بوبكر 35
 مدير مخبر بحث زيتوني عبد الغني 36
 مدير مخبر بحث ولد حمودة عمار 37
 1الجزائر  -أستاذ بجامعة بف يوسف بف خدة تومي دمحم 38
 تاذ بجامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا أس بمبشير حساف 39
 مسؤولة المكتبة  مالؿ جماؿ 40
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 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ ، 2019مارس  17مؤرخ في  286ـ ػرق قػػرار

 لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط
 

 ير التعميـ العالي والبحث العممي،إف وز 
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 2011يشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  11المؤرخ في  301-11و بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء مدرسة عميا لألساتذة باأليوا ،.إنشا تضّمفالم
الذؼ  2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ر التعميـ العالي والبحث العممي،.يحّدد صالحيات وزي
 2013جانفي سنة  30فق الموا 1430رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
 07األيوا  المؤرخ في وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة ب  -

 .2019فيفرؼ 
 يػقػػػػػرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16 رقـ مف المرسوـ التنفيذؼ 44تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة باأليوا . 
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يوا  ، وفق ا لمجدوؿ الممحق تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة باأل :2المادة 
 بيذا القرار.

العميا لألساتذة باأليوا  ، كّ  فيما يخصو،  ةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرس :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2019مارس  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ  2019مارس  17المؤرخ في  286 ـػرقرار ػق بالقػممح
 لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة خالد بوزياني 1
 ث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتيةمدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبح عبد القادر بمخضر 2
 مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواص  طيب كباش 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية عالء الديف قوقة 4
 رئيس قسـ الفيزياء مصطفى الزاوؼ  5
 قسـ الرياضياترئيس  نبي  تاىمي 6
 رئيسة قسـ العمـو الطبيعية بوبكة عتيقة 7
 رئيس قسـ المغة العربية بمقاسـ حمامة 8
 رئيس قسـ المغة الفرنسية لعجاؿ طرباؽ 9
 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية مراد داودؼ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية الطاىر لوصيف 11
 العممية لقسـ المغة الفرنسية رئيسة المجنة والي خولة 12
 ممث  منتخب عف األساتذة مفتاح بف عروس 13
 ممث  منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ " مبروؾ قسمية 14
 ممث  منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ " دمحم قرادؼ 15
 ممث  منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ " خميفة بولفعة 16
 ممث  منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب " اؿسحيرؼ كم 17
 ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ " السعيد صديقي 18
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف قسـ "ب ماريا باؼ بومرزاؽ 19
 ممث  األساتذة المشاركيف عيسى لحرش 20
 يوا أستاذة بجامعة عمار الثميجي باأل الزىرة بف داود 21
 أستاذ بجامعة عمار الثميجي باأليوا  عطا هللا بف عمية 22
 مسؤوؿ المكتبة دمحم بنياف 23

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019مارس  17مؤرخ في  287رقـ  قػػرار  
 العميا لألساتذة باألغواطمدرسة بال لقسـ المغة العربية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 2011يشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  11المؤرخ في  301-11و بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ء مدرسة عميا لألساتذة باأليوا .إنشا المتضّمف
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13ذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

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

 ميا.األساسي النموذجي لممدرسة العالذؼ يحدد القانوف 
محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة طالب عبد وبناء  عمى  -

 .2019فيفرؼ  7باأليوا  المؤرخ في الرحمف 
 يػقػػػػػرر

 

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

 .المجنة العممية لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة باأليوا 
ألساتذة باأليوا ، وفقا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا ل :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
ك  فيما يخصو،  عميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة باأليوا ،يكمف المدير العاـ لمت :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019مارس  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019مارس  17المؤرخ في  287قرار رقـ ممحق بال

 العميا لألساتذة باألغواطمدرسة لقسـ المغة العربية بال
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 أستاذ ، رئيس المجنة العممية لمقسـ لوصيف الطاىر 1
 رئيس القسـ بمقاسـ حمامة 2
 أستاذ محاضر قسـ" أ" عبد الحفيظيعبد السالـ  3
 أستاذ محاضر قسـ" ب" حراث التيجاني 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طيب شيباني 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف قطاية بمقاسـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نبق عبد القادر 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عومرؼ عبد الحميد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عطا هللا عطية 9
 أستاذ مشارؾ قدور الساسي 10

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا، 2019مارس  17مؤرخ في  288رقـ  قػػرار
 العميا لألساتذة باألغواطمدرسة لقسـ المغة الفرنسية بال

 

 العممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث 
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 2011يشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  11المؤرخ في  301-11و بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ساتذة باأليوا ،.ء مدرسة عميا لألإنشا المتضّمف
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.دد القانوف الذؼ يح
باأليوا  العميا لألساتذة مدرسة وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بال -

 .2019فيفرؼ  7المؤرخ في 
 

 يػقػػػػػرر
 

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

 .العميا لألساتذة باأليوا مدرسة المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بال
العميا لألساتذة باأليوا  ، مدرسة الفرنسية بال لقسـ المغة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة باأليوا  ،ك  فيما يخصو،  :3المادة 

 لعممي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا
  2019مارس  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 والبحث العمميوزير التعميـ العالي                                                                                                     
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2019مارس  17المؤرخ في  288ممحق بالقرار رقـ 

 العميا لألساتذة باألغواطمدرسة لقسـ المغة الفرنسية بال
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 أستاذة محاضرة قسـ "ب"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ والي خولة 1
 رئيس القسـ لعجاؿ طرباؽ 2
 أستاذة محاضرة قسـ" أ" مريزقي مسعودة 3
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" لقوؼ سياـ 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لصيب بغدادؼ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمي قدواح سيد 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" نادية عيد 7
 أستاذ مشارؾ بشير رزوؽ  8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، 2018وت أ 09مؤرخ في  745رقـ  قػػراريعدؿ ال، 2019 مارس 17 مؤرخ في  289رقـ  قػػرار
 عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لمعيد المجمس العممي مقائمة االسمية ألعضاءالمحدد ل

 سوؽ أىراس -دمحم الشريف مساعدية بجامعة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017شت سنة ي 17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة. 
 يشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.  2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14رخ في المؤ  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 لمعيد المجمس العممي لقائمة االسمية ألعضاءالذؼ يحدد ا، 2018أوت  09ي مؤرخ ف 745رقـ  وبموجب القػػرار -

 .عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  -

 .2019فيفرؼ  12المؤرخ في  سوؽ أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية
 

 يػػقػػػػػرر

 

المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات ييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة اإلسمية ألعضاء  المادة األولى:
 سوؽ أىراس.-البدنية والرياضية بجامعة دمحم الشريف مساعدية

قنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وت :2المادة 
 .سوؽ أىراس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار-دمحم الشريف مساعدية

سوؽ أىراس، ك  فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية :3المادة 
 رسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة ال

 2019 مارس 17حػرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طػاىر حجػار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مقائمة لد حدّ الم 2018أوت  09المؤرخ في  745القرار رقـ الذي يعدؿ  2019مارس  17المؤرخ في  289ممحق بالقرار رقـ 
 سوؽ أىراس-ف مساعديةدمحم الشري بجامعة عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لمعيد المجمس العممي االسمية ألعضاء

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 الرياضية ترئيس المجمس العممي لممعيد، ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التخصصا ناصرؼ دمحم الشريف 1
 مدير المعيد بوقزولة فؤاد 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائ  المرتبطة بالطمبة  العيداني فؤاد 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية موفق صال  4
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 الرياضية ترئيس قسـ التخصصا بف ساي  سمير 5
 رئيس قسـ التعميـ األساسي سرايعية جماؿ 6
 الرياضية تممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ التخصصا تيايبية فوزؼ  7
 ة عف األساتذة المساعديفممّثم شرابشة رفيقة 8
 ممّث  عف األساتذة المساعديف حجاب عصاـ 9
 مسؤولة المكتبة بف العربي ايماف 10

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2018جانفي  28مؤرخ في ال 77رقـ  قػػرار، يعدؿ ال2019مارس  17 مؤرخ في 290رقـ  قػػرار

 الحقوؽ والعمـو السياسيةة ػكّميل مة االسمية ألعضاء المجمس العمميمقائالمحدد ل
 سوؽ أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 كومة.والمتضّمف تعييف أعضاء الح
 2003يشتسنة 23الموافق 1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـ.
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 امعة سوؽ أىراس.المتضمف إنشاء ج
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
عضاء المجمس العممي ، الذؼ يحدد القائمة االسمية أل2018جانفي  28المؤرخ في  77رقـ  وبموجب القرار  -
 .سوؽ أىراس -الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم الشريف مساعديةة ػكّميل
الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم الشريف لكّمية وبناء  عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -

 .2019جانفي  14سوؽ أىراس المؤّرخ في -مساعدية 
 

 يػػقػػػػػرر
الحقوؽ والعموـ السياسية لكّمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي ادة األولى: الم

 .سوؽ أىراس-بجامعة دمحم الشريف مساعدية 
الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم الشريف لكّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. سوؽ أىراس،-مساعدية 
سوؽ أىراس، ك  فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الشريف مساعدية : 3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2019مارس  17 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحدد لمقائمة االسمية  2018جانفي  28المؤرخ في  77رقـ  الذي يعدؿ القػػرار 2019مارس  17 مؤرخ فيال 290رقـ  رارػػػق بالقػػػممح
 سوؽ أىراس -بجامعة دمحم الشريف مساعدية الحقوؽ والعمـو السياسيةة ػكّميألعضاء المجمس العممي ل

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ األساتذة ذوؼ  ممّث  ،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  زرارؼ فتحي 1
 يةعميد الكمّ  بوعمراف عادؿ  2
 والعالقات الخارجية لبحث العمميالمكّمفة بما بعد التدرج وا نائب العميد قواسمية أسماء 3
 دراسات والمسائ  المرتبطة بالطمبةالمكمف بال نائب العميد بديار ماىر 4
 الحقوؽ  رئيس قسـ اشوؼ عماد 5
 الحقوؽ  رئيس المجنة العممية لقسـ فسوالـ سفيا 6
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  ممّث  بف بو عبد هللا مونية 7
 األساتذة المساعديف عف ممّث  دريسية حسيف 8
 األساتذة المساعديف عف ممّث  عمروش حميـ 9
 مسؤولة مكتبة الكمية جمي  مميكة 10
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019مارس  18مؤرخ في  291رقـ  قػػرار
 المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  212- 08وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ -

والمتضمف تحوي  المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في قسنطينة إلي مدرسة خارج 
  .الجامعة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبم -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 24رسة العميا،السيما المادة سي النموذجي لممدالذؼ يحدد القانوف األسا

 

 يػػقػػػػػرر
 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 إدارة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة.مجمس 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
  2019مارس  18 فيحرر بالجزائر                                                                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينةقائمة أعضاء مج
 األعضاء المعينوف:  -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 البحث العممي.ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيسا العقوف صال  -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية. عضو مسيخ كريمة -
 ة.وزيرة  المكمفة بالتربية الوطنيممث  ال عضو بوىالي دمحم -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييف.ممثمة الوزير الم عضو ليمور زياني رحيمة -
 ظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ.ممث  السمطة المكمفة بالو  عضو عروسي سميماف -
 الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.ممث   عضو صحراوؼ بشير -

 

 األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 .ممث  منتخب عف األساتذة عضو حساف حمادة  -
 .ممث  منتخب عف األساتذة عضو حمروش ادريس  -
 المحاضريف قسـ "أ". ممث  منتخب عف األساتذة عضو موجارؼ عبدالقادر  -
 المحاضريف قسـ "ب". ممث  منتخب عف األساتذة عضو كبو  عبدالحميـ  -
 قسـ "أ". ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف عضو بوعمي أميمة  -
 ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "ب"، عضو جيممي عبدالمالؾ  -
 ارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلد عضو بف زايد أميمة  -
 ارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلد عضو بوبيدؼ امنة ريـ   -
 ممث  منتخب عف الطمبة. عضو سي دمحم أكـر  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو عدوؼ مروة   -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019مارس  18مؤرخ في  292رقـ  قػػرار

 المدرسة العميا لألساتذة باألغواط
 

 ي والبحث العممي،إف وزير التعميـ العال
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 كومة، المعدؿ.تعييف أعضاء الح فوالمتضم
 2011يشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  301-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 3العميا لألساتذة باأليوا ، السيما المادة  والمتضمف إنشاء المدرسة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
 

 يػػقػػػػػرر
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
دؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعاله، يي2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باأليوا .
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باأليوا  طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
 ـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعمي: 3المادة 

  2019مارس  18 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 ر التعميـ العالي والبحث العمميوزي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 غواطقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باأل
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة  االسـ والمقب
 ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي، رئيسا بف برطاؿ جماؿ  -
 ممث  الوزير المكمف بالمالية، عضو ذىبي عصماف  -
 ممث  الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو سنوسي بريكسي عبد النبي  -
 ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بف اودينة مسعود  -
 ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو صحراوؼ عبد الحميـ  -
 كمف بالصناعة والمناجـ.ممث  الوزير الم عضو حروز عبد العزيز -

 

 األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممث  منتخب عف  األساتذة، عضو بف عروس مفتاح -
 ممث  منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ"، عضو قسمية مبروؾ -
 ممث  منتخب عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب"، عضو عومرؼ عبد الحميد -
 ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"، وعض شارؼ بف حرز هللا -
 ممث  منتخب عف األساتذة المساعديف قسـ "أ"، عضو صيادؼ أحمد -
 ممث  منتخب عف  األساتذة المشاركبف، عضو لحرش عيسى -
 ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بف حمزة أحمد -
 عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ، ممث  منتخب  عضو الرش الزىير -
 ممث  منتخب عف الطمبة، عضو بف بولرباح مبروؾ -
 ممث  منتخب عف الطمبة. عضو تاني عماد الديف  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2017جويمية  16لمؤرخ في ا 800يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  18مؤرخ في  293رقـ  قػػرار

  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ الذي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ؿييف أعضاء الحكومة، المعدتع فوالمتضم
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 2009يشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  252-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ة العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ.والمتضمف إنشاء المدرسة الوطني

 2013ناير سنة ي 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ر التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزي

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

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2017جويمية  16رخ في المؤ  800وبمقتضى القرار رقـ  -
 المدرسة الوطنية العميا لمصحافة و عمـو اإلعالـ، المعدؿ.

 

 يػػقػػػػػرر
 

أعاله، كما  ر، المعدؿ، والمذكو 2017جويمية  16المؤرخ في  800يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ممحق بيذا القرار.ىو محدد بالجدوؿ ال

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019مارس  18 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 لي والبحث العممي.لتعميـ العاممث  الوزير المكمف با رئيسا راموؿ خالد -
 ممث  الوزير المكمف بالمالية. عضو ياشي اسماعي  -
 لوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية.ممث  ا عضو كادؼ كريـ -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييف.ممث  الوزير الم عضو ريغي الشريف -
 اإلدارؼ.اإلصالح ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و  عضو رزقي اعمر -
 .ممث  الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية عضو بمخير طوير -
 .ةممث  الوزير المكمف بالشؤوف الخارجي عضو بمعيد دمحم صالح الديف -
 الوزير المكمف بالموارد المائية. ممث  عضو بمعياضي سعيد  -
 والمناجـ.الوزير المكمف بالصناعة ممث   عضو جبيمي دمحم -
 لالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة.ممث  الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية وا عضو تاليمف دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالثقافة. عضو بف شيخ زىية -
 الرياضة.ممث  الوزير المكمف بالشباب و  عضو بمي  بوعالـ -
 ممثمة الوزير المكمف باالتصاؿ. عضو عميؾ كريمة -

 

 .(.......بدوف تغيير.......... ) عضاء المنتخبوف األ -2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2015جواف  7المؤرخ في  220يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  18مؤرخ في  294رقـ  رارقػػ
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ؼ القعدة عاـ ذ 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادػ الثانية عاـ  7المؤرخ في  477-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ،ربيةوير المغة العػػمي والتقني لتطػث العمػػز البحػػػػػركػػػػػداث مػػػػػوالمتضمف إح 1991
 .منو 4

نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
  .منو 13

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2015جواف  7المؤرخ في  220وبمقتضى القرار رقـ  -
 ير المغة العربية، المعدؿ.البحث العممي والتقني لتطو 

 يػػقػػػػػرر
 

، المعدؿ والمذكور أعاله وتحرر 2015جواف  7المؤرخ في  220تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 .............................(.....بدوف تغيير.......)..............: ........1المادة كما يأتي: "

 سمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، كما يمي:تحدد القائمة اال 
 :األعضاء اآلخريف

  مدير المركز مريبعي الشريفالسيد /. 
  رئيس المجمس العممي عباس مرادالسيد /. 
  مدير وحدة البحث بريحة عثمافالسيد /. 
  مدير وحدة البحث" خربوش عبد الرحمافالسيد /. 

 .".............................(.....والباقي بدوف تغيير.......)..........................."
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 

  2019مارس  18في حرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019مارس  18مؤرخ في  295رقـ  قػػرار
  مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 1985مارس سنة  16الموافق  1405جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  56-85بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .العممي والتقني، المعدؿ والمتمـ اء مركز البحث في اإلعالـوالمتضمف إنش
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
نوفمبر سنة  24موافق ال 1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

كنولوجي، ال سيما والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والت 2011
 .منو 13المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يـ العمي والبحث العمميزير التعمالذؼ يحدد صالحيات و 

 

 يػػقػػػػػرر
 

ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  13تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 ي، كما يمي:مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقن
 

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 .، ممث  وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيساصحراوي طاىرالسيد  -
 .، ممث  عف وزير الدفاع الوطنيبوكبارة عدالفالسيد  -
 .، ممث  عف الوزير المكمف بالماليةأوذينة عمرالسيد  -
 .تصاؿ، ممث  عف الوزير المكمف باإلعالف عبد القادرالسيد  -
 .، ممث  عف الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنةتاليمف دمحمالسيد  -

 

 : بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 
 .ناقة مرادالسيد   -
  : بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط 

 .ـبف صاولة عبد الحكيالسيد   -
 .قدوري إلياسالسيد   -
  .كسيس حميدالسيد   -
   بالنسبة لمباحثيف 

 .معرج عز الديفالسيد   -
 .مالح حكيمةالسيد   -
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 :بالنسبة لمستخدمي دعـ البحث 
 .يطا رفيقالسيد   -
  :األعضاء اآلخريف 

 ./ مدير المركز     بعداش نجيبالسيد    -
 ./ رئيس المجمس العممي         نوالي عمرالسيد   -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2 المادة
  2019مارس  18 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2017ديسمبر  13مؤرخ في ال 1137قػػرار رقػـ يعدؿ ال، 2019مارس  19 مؤرخ في 296رقـ  قػػرار
 1الجزائر -بف يوسف بف خدةد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة يحػدّ  الذي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984يشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ. وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة. 
يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير 
د القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي يحػدّ  الذؼ 2017ديسمبر  13المؤرخ في  1137قػػرار رقػـ وبموجب ال -

 .1الجزائر -بف يوسف بف خدةلجامعة 
 .2019فيفرؼ  27المؤّرخ في  60رقـ  1الجزائر -وبناء  عمى إرساؿ جامعة بف يوسف بف خدة -

 

 يػقػػػػػرر
 

 -لجامعة بف يوسف بف خدةييدؼ ىذا القرار إلى تعدي  القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي  المادة األولى:
 .1الجزائر

، وفقا لمجدوؿ 1الجزائر -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة بف يوسف بف خدة :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

، ك  فيما 1الجزائر -ـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بف يوسف بف خدةيكمف المدير العا :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019مارس  19 فيرر بالجزائر ح                                                                                                  
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017ديسمبر  13المؤرخ في  1137قػػرار رقػـ ، الذي يعدؿ ال2019مارس  19 مؤرخ فيال 296رقـ ممحق بالقرار 
 1الجزائر -بف يوسف بف خدةمقائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة ل المحدد

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة عبد الحكيـ بف تميس 1
والثاني والتكويف المتواص   ؿالطور األو  بالتكويف العالي فيكّمف م مدير الجامعةنائب  كماؿ أوقاسي 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىي  الجامعي والبحث كّمف م مدير الجامعةنائب  فايزة مدافر 3

 العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية بالعالقات ةكّمفم مدير الجامعةنائب  رضا جيجيؾ 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  فارس مختارؼ  5
 عميد كمية العمـو عبد الحكيـ بوديس 6
 عميد كمية الحقوؽ  وادؼ عماد الديف 7
 عميد كمية الطب بف ديب صال  الديف 8
 العمـو اإلسالميةعميد كمية  يعيش دمحم 9

 العمـورئيس المجمس العممي لكمية  دمحم تومي 10
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ  اسكندرؼ أحمد 11
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب بمحاج رشيد 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلسالمية عبد الرحمف السنوسي  13
 ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلسالميةممّث  األساتذة  بف مولود وثيق 14
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلسالمية مغراوؼ محمود 15
 ؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـوممّث  األساتذة ذو  عمي بف واض  16
 ؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـوممّث  األساتذة ذو  عمراف توماتية 17
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ  بف ناصر أحمد 18
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ  فتيحة حواس 19
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب لطافي رشيد 20
 ممّث  األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب محياوؼ رياض 21
 ممّث  عف األساتذة المساعديف لنوار فيص  22
 ممّث  عف األساتذة المساعديف ىاي  كماؿ 23
 3أستاذ بجامعة الجزائر مصطفى زروني 24
 أستاذ بالمدرسة العميا لمتجارة براؽ دمحم 25
 مسؤوؿ المكتبة المركزية دمحم مناوؼ  26

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ،2018جويمية  3المؤرخ في  594يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  19مؤرخ في  297رقـ  قػػرار

 المتضمف تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 
 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولوجيا والصناعة 

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،إف 
، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .والمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
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، 2017يشت سنة  17فق الموا1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .مف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمتض

، 1992يناير سنة  13الموافق  1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
سيرىا  والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط

 .لمعدؿ والمتمـوتنظيميا، ا
، 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
 ، والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 .التكنولوجيا والصناعة

والمتضمف تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات  2018جويمية  3المؤرخ في  594وبمقتضى القرار رقـ  -
والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولوجيا المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 

 . ، المعدؿوالصناعة
 يػػقػػػػػرر

 

والمذكور أعاله وتحرر المعدؿ  ،2018ماؼ  14المؤرخ في  459تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 كما يأتي:

 ................................)بدوف تغيير(..............: .......................المادة األولى"
يعيف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير 

 التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولوجيا والصناعة.
 :بالنسبة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي 

 .احي مصطفىي -
 .مراد غوتي نجـ الديف -

  :مواتس طارؽ بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني. 
  :لرقـ عميبالنسبة لوزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية. 
  :موراية دمحمبالنسبة لوزارة الطاقة. 
  :بويوسفي بوجمعةبالنسبة لوزارة الصناعة والمناجـ. 
 حاج عمي نصيرةطاقات المتجددة: بالنسبة لوزارة البيئة وال. 
  :حروادي فريدبالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ. 
  :صالح المستشفيات  .طرفاني يوسفبالنسبة لوزارة الصحة والسكاف وا 
  :جريداف ياسيفبالنسبة لوزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة. 
 دحماني نواؿة لوزارة الثقافة: بالنسب. 



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   338

 

 

 

  :زبير سفيافبالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية. 
  :حكيمي العابدبالنسبة لوزارة السكف والعمراف والمدينة. 
  :عمروني عالؿبالنسبة لوزارة العم  والتشغي  والضماف االجتماعي. 
    :مرنيش حميدبالنسبة لوزارة الشباب والرياضة. 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
  2019مارس  19 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2019مارس  19مؤرخ في  298رقـ  قػػرار

  المدرسة العميا لألساتذة ببشار
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف أعضاء الحكومة، المعدؿ.تعيي فوالمتضم
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
 2015 يوليو سنة 11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  182- 15وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 منو. 4اتذة ببشار،السيما المادة والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألس
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
 

 يػػقػػػػػرر
 

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

 مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار.
ضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا تحدد القائمة االسمية ألع :2المادة 

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

  2019مارس  19 فيلجزائر حرر با                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المدرسة العميا لألساتذة ببشار قائمة أعضاء مجمس إدارة
 األعضاء المعينوف:  -1

 لقطاعا الصفة االسـ والمقب
 البحث العممي.ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي و  رئيسا الديف جرفور نور  -
 ممث  الوزير المكمف بالمالية. عضو بف سعيد دمحم  -
 وزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية.ممث  ال عضو جغابة الطيب  -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييف.ممث  الوزير ال عضو الديف عيمار نور  -
 مومية واإلصالح اإلدارؼ.ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة الع عضو بوعق  بشير  -
 ممث  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ. عضو الرزاؽ حدو عبد  -

 

 :األعضاء المعينوف   -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 سمؾ األساتذة المحاضريف لقسـ "ب".ممثمة منتخبة عف  عضو بمبوخارؼ مباركة  -
 سمؾ األساتذة المحاضريف لقسـ "ب".ممثمة منتخبة عف  عضو حسيبة مجادؼ  -
 مؾ األساتذة المساعديف لقسـ "أ".ممث  منتخب عف س عضو دوحة دمحم  -
 ؾ األساتذة المساعديف لقسـ "ب".ممثمة منتخبة عف سم عضو دريسي فاطمة  -
 الخدمات.ؿ ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعما عضو زوبيد سالـ  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.ممث  منتخب عف الموظفيف اإل عضو العزيز سميماني عماد عبد  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو بوانجي حسينة  -
 ممث  منتخب عف الطمبة. عضو سرية دمحم  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019مارس  19رخ في مؤ  299رقـ  قػػرار

 المدرسة العميا لإل قتصاد بوىراف 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 منو. 24ال سيما المادة  ف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،الذؼ يحدد القانو 
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ االولى عاـ  18المؤرخ في  85-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

بوىراف، الى مدرسة والمتضمف تحوي  المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  2017
 لإلقتصاد.عميا 

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

 مجمس إدارة المدرسة العميا لإلقتصاد بوىراف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلقتصاد بوىراف طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2مادة ال

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

  2019مارس  19 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإل قتصاد بوىراف
 ضاء المعينوف:األع -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العممي.ممث  الوزير المكم رئيسا سنوسي دمحم -
 ممث  الوزير المكمف بالمالية. عضو سعدوت دمحم -
 وزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية.ممث  ال عضو سميماني أرزقي -
 بالتكويف والتعميـ المينييف.كمف ممث  الوزير الم عضو بالبكوش عبد القادر  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ.ممث  السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 ممث  الوزير المكمف بالتجارة. عضو الرحماف الطيب فيص  عبد -
 الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.ممث   عضو خمدوف عبد الرحيـ -
 الجزائرية لمتجارة والصناعة. رفةممث  عف الغ عضو بونعامة جماؿ الديف -
 ممث  مؤسسة صوميز. عضو كمـو يزيد -
 ممث  مؤسسة الفاتروف. عضو يازؼ حبيب -

 

    األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة. عضو داود فتيحة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة. عضو بورؼ نسيمة -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب". ممثمة منتخبة عف عضو أرجيموس اماؿ -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب". ممث  منتخب عف عضو قريجيج بف عمي -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ". ممثمة منتخبة عف عضو بف قمفا  مريـ -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ". ممث  منتخب عف عضو تشاـ عمر -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو بف قنونة سييمة -
 ارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.ممث  منتخب عف الموظفيف اإلد عضو حي دمحم -
 ممث  منتخب عف الطمبة. عضو الديف حوباد ايمف عز -
 ممث  منتخب عف الطمبة. عضو زقاؼ عبد القادر -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016 أوت  8المؤرخ في 946يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  21مؤرخ في  300 رقـ قػػرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12سيما المادة  ال نظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،الخاصة بت الجامعة والقواعدالذؼ يحدد مياـ  ،2003
الذؼ  ،2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2سيما المادة  ج بوعريريج، اليتضمف إنشاء جامعة بر 
ة يناير سن 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77 - 13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع ،2013
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  ،2016أوت  8المؤرخ في  946وبمقتضى القرار رقـ  -

 .برج بوعريريج، المعدؿ
 يػػقػػػػػرر

 

والمذكور أعاله، كما ىو  المعدؿ ،2016 أوت 8المؤرخ في  946يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019مارس  21 فير حرر بالجزائ                                                                                                   

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج

 ف:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 .ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيسا لسالـضيف عبد ا  -
 .الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو  يعقوبي فتيحة -
 .والتعميـ المينييف ممث  الوزير المكمف بالتكويف عضو حالسي دمحم  -
 .بالتربية الوطنية ةالمكمف ةممث  الوزير  عضو صال  شياب  -
 .ر المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعيممث  الوزي عضو قاسـ دمحم  -
 واإلصالح اإلدارؼ. ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو نويوؼ بشير  -
 .ممث  الوزير المكمف بالعدؿ عضو جوادؼ بمقاسـ  -
 .ممث  الوزير المكمف بالتجارة عضو أيت موسى ناصر  -
 والمناجـ.اعة ممث  الوزير المكمف بالصن عضو بالدىاف سفياف  -
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 .التييئة العمرانيةبالداخمية والجماعات المحمية و ممث  الوزير المكمف  عضو فراقي عبد الرحيـ  -
 .ممث  الوزير المكمف بالثقافة عضو بمحنيش ميمود  -
 والتنمية الريفية والصيد البحرؼ. ممث  الوزير المكمف بالفالحة عضو بوسالـ مولود  -
 لالسمكية والتكنولوجيات والرقمنةوالمواصالت السمكية وابالبريد  ةالمكمف ةوزير ممث  ال عضو سمماني مراد  -
 ممث  الوالي. عضو بمعيساوؼ مخموؼ  -

 

 .".................................(.......والباقي بدوف تغيير.)........................................"
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2017مارس  2المؤرخ في  265يعدؿ القرار رقـ ، 2019 مارس 21 مؤرخ في 301رقـ  قػػرار
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017 يشت سنة 17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
 يشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 .نوم 12سيما المادة  ؿ والمتمـ، ال، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد2003
 والمتضمف 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  12-09التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو

 .منو 2سيما المادة  دؿ والمتمـ، الإنشاء جامعة معسكر المع
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميحدد صالحيات وز الذؼ ي
 ، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة2017مارس  2المؤرخ في  265وبمقتضى القرار رقـ  -

 معسكر، المعدؿ.
 يػػقػػػػػرر

 

ذكػور أعاله، كماىو ، المعدؿ والم2017مارس  2المؤرخ في  265يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019مارس  21 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 جاراألستاذ طاىر ح                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر

 ف:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة  اإلسـ والمقب

 .مميالمكمف بالتعميـ العالي والبحث الع ممث  الوزير رئيس تبوف فت  هللا وىبي -
 .ممث  الوزير المكمف بالمالية عضو نكروؼ العممي -
 .لوزيرة المكمفة بالتربية الوطنيةممث  ا عضو بشاليـ يحي -
 .مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممث  الوزير ال عضو الرحمف قاسمي عبد -
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 .التشغي  والضماف االجتماعيلعم  و ممث  الوزير المكمف با عضو البواعمي أحمد -
 .وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممث  السمطة المكمفة بال عضو ناصرؼ عبد السالـ -
 .ممث  الوزير المكمف بالعدؿ عضو موالؼ أحمد -
 .ممث  الوزير المكمف بالتجارة عضو لشخب سيف الديف  -
 .لوزير المكمف بالصناعة والمناجـممثمة ا عضو بمغمارؼ خيرة -
 .مفة بالبيئة والطاقات المتجددةممث  الوزيرة المك عضو فرعوف قويدر -
 .والتنمية الريفية والصيد البحرؼ  ممث  الوزير المكمف بالفالحة عضو قمي  لقماف الحكيـ -
 .الوزير المكمف بالموارد المائيةممث   عضو أوفار فتحي -
ص عضو عامرؼ دمحم -  .المستشفيات الحممث  الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 .لالسمكية والتكنولوجيات والرقمنةممثمة الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصالت السمكية وا عضو بف عمي عمار يسمينة -
 ممث  الوالي. عضو عيشوبة شيخ موالؼ -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 اإلسـ والمقب الصفة الييئة

 نابي بوعمي - عضو .سانيةية العمـو اإلجتماعية واإلنممث  منتخب عف األساتذة لكم
 دحو مختار - عضو .وؽ والعمـو السياسيةممث  منتخب عف األساتذة لكمية الحق

 ميمودؼ عمي - عضو .لكمية عمـو الطبيعة والحياةممث  منتخب عف األساتذة 
 مختارؼ فيص  - عضو .والعمـو التجارية وعمـو التسيير ممث  منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية

 ىوارؼ دمحم سيد أحمد - عضو .لكمية العمـو والتكنولوجيامث  منتخب عف األساتذة م
 بوسكيف مجاىد - عضو .لكمية اآلداب والمغاتممث  منتخب عف األساتذة 
 رقيق بف دوخة عبد الكريـ - عضو .لكمية العمـو الدقيقةممث  منتخب عف األساتذة 

 واز دمحم الصغيربف  - عضو .منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممث  
 بكارة دمحم - عضو .منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممث  

 بف عابد الجياللي - عضو .دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممث  منتخب عف الموظفيف اإل
 يخو فاطمة الزىراء - عضو .دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل

 بف عيسى دمحم - عضو .ممث  منتخب عف الطمبة
 مصطفاوؼ صييب - عضو .منتخب عف الطمبة ممث 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، 2015ديسمبر سنة  7المؤّرخ في  1220يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  27مؤّرخ في  302رقـ  قػػرار

 التعميـ العالي والبحث العمميرة الذي يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات لوزا
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذؼ الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .العمومية وتفويضات المرفق العاـ والمتضمف تنظيـ الصفقات
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25في المؤرخ  243-17وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
الذؼ  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحّدد صالحيات وز 
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، الذؼ يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة 2015ديسمبر سنة 7المؤّرخ في 1220وبمقتضى القرار رقـ  -
 التعميـ العالي والبحث العممي،المعدؿ.

 يػػقػػػػػرر
 

، المعدؿ والمذكور أعاله 2015 ديسمبر سنة 7المؤّرخ في 1220مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 

   المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي مف:تتشك :2 المادة
 

  عف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي:
 رئيس السيد: بوىيشة  دمحم

 نائب رئيس السيد: جبراني عبد الحكيـ
  

  عف ممثمي القطاع المعني:
 عضو دائـ السيد:  كاممي الحاج
 ـعضو دائ السيد: بورباس مولود
 عضو مستخمف السيد:  شيدة خالد

 عضو مستخمف السيدة: بف موسى أماؿ
 

 عف وزارة المالية )المديرية العامة لمميزانية(:
 عضو دائـ السيد: أوذينة عمر
 عضو مستخمف اآلنسة: طالح حواء

 

 عف وزارة المالية )المديرية العامة لممحاسبة(:
 عضو دائـ السيدة: بف كزيـ  صفية

 عضو مستخمف يد : صادقي أورمضافالس
 

 عف وزارة التجارة:
 عضو دائـ السيدة: عياشي فاطمة
 عضو مستخمف السيدة: حراد جازية

 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :3 المادة
  2019مارس  27 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
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 ، 2018جويمية  3المؤرخ في  594يعدؿ القرار رقـ ، 2019مارس  31مؤرخ في  303رقـ  قػػرار
 المتضمف تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي 

 في مجاالت التكنولوجيا والصناعة  والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ي والتطوير التكنولوجيالقانوف التوجييي حوؿ البحث العمم
 ،2017يشت سنة  17 الموافق 1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .مف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمتض
، 1992يناير سنة  13الموافق  1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

سيرىا  برمجتو وتقويمو ويضبطوالمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني و 
 .وتنظيميا، المعدؿ والمتمـ

، 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبح

، والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف 2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
في مجاالت  القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا

 .التكنولوجيا والصناعة
ات والمتضمف تعييف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاع 2018جويمية  3المؤرخ في  594وبمقتضى القرار رقـ  -

المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولوجيا 
 والصناعة، المعدؿ. 

 يػػقػػػػػرر
 

، المعدؿ والمذكور أعاله 2018ماؼ  14المؤرخ في   459تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 (....................................بدوف تغيير..........).......: ..............مادة األولىال"
يعيف أعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير 

 التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التكنولوجيا والصناعة.
 مراد غوتي نجـ الديف، * * ياحي مصطفىوزارة التعميـ العالي والبحث العممي:بالنسبة ل، 
 :مواتس طارؽ  بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني، 
 :لرقـ عمي بالنسبة لوزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، 
  :موراية دمحمبالنسبة لوزارة الطاقة، 
  :ويوسفي بوجمعةببالنسبة لوزارة الصناعة والمناجـ، 
  :حاج عمي نصيرةبالنسبة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، 
 :حروادي فريد بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ، 
  :صالح المستشفيات  ،طرفاني يوسفبالنسبة لوزارة الصحة والسكاف وا 
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 جريداف ياسيفكنولوجيات والرقمنة: بالنسبة لوزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية والت، 
 :دحماني نواؿ بالنسبة لوزارة الثقافة، 
  :زبير سفيافبالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية، 
  :حكيمي العابدبالنسبة لوزارة السكف والعمراف والمدينة، 
  :جوادي منصور ياسيفبالنسبة لوزارة العم  والتشغي  والضماف االجتماعي، 
  مرنيش حميد لوزارة الشباب والرياضة:بالنسبة. 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
  2019مارس  31 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019 مارس 31 مؤرخ في 304رقـ  قػػرار

 جامعة االغواط
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017شت سنة ي 17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ، تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422 جمادػ الثانية  عاـ 30المؤرخ في  270- 01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2سيما المادة  ال ،والمتمـ المعدؿ المتضمف إنشاء جامعة االيوا  ، ،2001
يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

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

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العمميالذؼ 
 

 يػػقػػػػػرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ   مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .األيوا ئمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة القا
 .رفي الجدوؿ الممحق ليذا القرااأليوا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 

 

  2019مارس  31 فيحرر بالجزائر                                                                                                     
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
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 األغواط قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 .ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممث  الوزير المكم رئيس دادة موسى بمخير -
 .ممث  الوزير المكمف بالمالية عضو شندرلي براىـ محفوظ -
 .مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممث  الوزير ال عضو بف أودينة مسعود -
 .واإلصالح اإلدارؼ  ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو د الحميـصحراوؼ عب -
 .بالتربية الوطنية ممث  الوزيرة المكمفة عضو طيباني عمار -
 .والتشغي  والضماف االجتماعي ممث  الوزير المكمف بالعم  عضو دبابش عبد الحميد -
 .بالعدؿ ممث  الوزير المكمف عضو لعمورؼ النذير -
 .بالتجارة ممث  الوزير المكمف عضو حمدقويدرؼ أ -
 .الوزير المكمف بالصناعة والمناجـممث   عضو حروز عبد العزيز -
 .ممث  الوزير المكمف بالثقافة عضو نميمي دمحم -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينة.ممث  الوزير  عضو شريفي أحمد -
 ياضة.الوزير المكمف بالشباب والر  ممث  عضو مزياف شريف األميف -
صالح المستشفيات.ممث  الوزير المكمف ب عضو معاد عماد الديف -  الصحة والسكاف وا 
 ممث  الوالي. عضو مراد سيد عمي -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 .لكمية التكنولوجياذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة  عضو بيراف موىوب -
 .لكمية العمـو ذوؼ مصف األستاذية نتخب عف األساتذةممث  م عضو قوزؼ ىشاـ -
 .لكمية اآلداب والمغاتذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة  عضو جعيرف مييوب -
 .لكمية العمـو االجتماعية ذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة عضو صخرؼ دمحم -
 .التسيير لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو األستاذيةذوؼ مصف  ممث  منتخب عف األساتذة عضو بساس أحمد -
 .لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة  عضو الدح عبد المالؾ -
 ارة.انية والعمـو اإلسالمية والحضالعمـو اإلنسلكمية  ذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة عضو ورنيقي دمحم -
 ندسة المدنية واليندسة المعمارية.اليلكمية ذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة  عضو مراح أحمد -
 .لمعيد العمـو والتقنيات لألنشطة البدنية والرياضيةذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة  عضو حمادؼ جماؿ -
 .مساعديفممث  منتخب عف سمؾ األساتذة ال  عضو جعيرف معمر -
 .ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بوقريف عيسى -
 .ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو الرؽ الحاج دمحم -
 .ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو يزير جموؿ -
 .ف الطمبةممث  منتخب ع عضو بف حرز هللا شمس الديف  -
 .ممث  منتخب عف  الطمبة عضو ساسي عطاء هللا -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2019مارس  31 مؤرخ في 305رقـ  قػػرار
 1البميدة جامعة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017سنة يشت  17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، فوالمتضم
الموافق أوؿ يشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو، 3،المعدؿ ،ال سيما المادة  1البميدة والمتضمف إنشاء جامعة  ،1989
يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12سيما المادة  يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال ؼ، الذ2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لبحث العممي.لي وااالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
 

 يػػقػػػػػرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12 ألحكاـ المادةتطبيقا  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .1البميدة القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 1البميدة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

  2019مارس  31 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة البميدة
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع   الصفة المقباإلسـ و 

 ،والبحث العممي ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس  بف تميس عبد الحكيـ  -

 ،ممث  الوزير المكمف بالمالية عضو بوعدالوؼ سالـ  -
 ،ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف عضو  خضروف عمار  -
 واإلصالح اإلدارؼ، لوظيفة العموميةممث  السمطة المكمفة با عضو  سيدؼ معمر يوسف  -
 ،بالتربية الوطنية ةالمكمف ةالوزير  ةممثم عضو أيت براىيـ ينيمة  -
 ،ممث  الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعي عضو قاسـ دمحم  -
 ،ممث  الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ  عضو  بمعيد دمحم المختار  -
صالح المستشفيات،ممث  الوزير المكمف   عضو  معي أحمدج  -  بالصحة والسكاف وا 
 ،والمدينة ممث  الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو سويسي طارؽ   -
  والمناجـ، ممث  الوزير المكمف بالصناعة عضو  رزوؽ لطفي  -
 بالبيئة والطاقات المتجددة، ةالمكمف ةممث  الوزير  عضو تاجر فاروؽ   -
 باألشغاؿ العمومية والنق ، ممث  الوزير المكمف عضو اؽ دمحممشق  -
 .الوالي ةممثم عضو   بف ويس شيرزاد  -
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 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة  الصفة االسـ والمقب

 الطب.لكمية  ذوؼ مصف األستاذيةممث  منتخب عف األساتذة  عضو بوحامد راب    -
  .لكمية العمـو مصف األستاذية ذوؼ ممث  منتخب عف األساتذة  عضو شاللي مصطفى  -
 التكنولوجيا. ذوؼ مصف األستاذية اكمية ممث  منتخب عف األساتذة عضو روداف دمحم  -
 الطبيعة والحياة.لكمية عمـو  ذوؼ مصف األستاذية عف األساتذة ممث   منتخب عضو جزولي زىر الديف  -
 الفضائية. والدراسات الطيراف لمعيداألساتذة ذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف  عضو الية محند  -
 التعمير. المعمارية اليندسة لمعيد األساتذة ذوؼ مصف األستاذيةعف  ةمنتخب ةممثم عضو فوفة عبد الصمد عائشة أمينة  -
 البيطرة.لمعيد   ذوؼ مصف األستاذية عف األساتذة ةمنتخب ةممثم عضو بوميدؼ مراد زوبيدة  -
 .عف سمؾ األساتذة المساعديف ةبمنتخ ةممثم عضو مراوف  أحالـ  -
 .ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو مروؾ مراد  -
 .ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو لعطارشة نورؼ   -
 .ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو زبيش جماؿ  -
 .منتخب عف الطمبة ممث  عضو دباحي أحمد  -
 عف الطمبة.ممث  منتخب  عضو بمحواجب أحمد تقي الديف  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة ،2019مارس  31 مؤرخ في 306رقـ  قػػرار

 الوادي جامعة
 

 لعممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث ا
، 2017سنة يشت  17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12سيما المادة  والقواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال الذؼ يحدد مياـ الجامعة،  2003
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  243-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 

 .منو 2سيما المادة  ال المتضمف إنشاء جامعة الوادؼ، المعدؿ والمتمـ،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .لي والبحث العممياالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ الع
 

 يػػقػػػػػرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، و المذكور  أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003نة يشت س 23الموافق  1424

 تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الوادؼ.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الوادؼ  في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.: 2المادة 
 تعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لم :3المادة 

  2019مارس  31 فيحرر بالجزائر                                                                                                    
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   350

 

 

 

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الوادي
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة  اإلسـ والمقب
 .ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بوطرفاية أحمد -
 .ممث  الوزير المكمف بالمالية عضو بوجادؼ الطيب -
 .ممث  الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف وعض يسكيمي بمقاسـ -
 واإلصالح اإلدارؼ. ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو عفيصة عبد الرزاؽ -
 .بالتربية الوطنية ةالمكمف ةممث  الوزير  عضو بف قداش عبد المجيد -
 .ماعيممث  الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجت عضو جعفرؼ الصديق -
 .ممث  الوزير المكمف بالعدؿ عضو عوادؼ أحمد عبد النور -
 .ممث  الوزير المكمف بالتجارة عضو  أومدور الشريف -
 والمناجـ. بالصناعةممث  الوزير المكمف  عضو بوكرش عاطف -
 .ممث  الوزير المكمف بالثقافة عضو تيجاني تامة -
 التنمية الريفية والصيد البحرؼ.و  بالفالحةممث  الوزير المكمف  عضو زرقيف إسماعي  -
 المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ.ممث  الوزير  عضو  بوزيدؼ صال  الديف -
 ممث  الوالي. عضو   بومداني مراد -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة  االسـ والمقب

 .ةلكمية العمـو الدقيق ذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة  عضو نيس لميف -
 .لكمية التكنولوجيا ذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة  عضو لعويني صالح الديف -
 .لكمية اآلداب والمغات ذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة  عضو مزوار نبي  -
 .عيةلكمية العمـو اإلنسانية واالجتما ذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة  عضو ممادؼ شوقي -
 .لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة  عضو فاروؽ خمف  -
 .لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة عضو سالمي دمحم الدينورؼ  -
 .لكمية عمـو الطبيعة والحياة ؼ مصف األستاذيةذو  ممث  منتخب عف األساتذة  عضو نيمي دمحم الصغير -
 .لمعيد العمـو اإلسالمية ذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة  عضو بويزالة دمحم رشيد -
 .ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو ىيمة عبد القادر -
 .ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بممسعود رشيد -
 .عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم عضو واتي عائشةأوصيف ت -
 .عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم عضو ختة سميرة -
 .ممث  منتخب عف الطمبة عضو لعويني فوزؼ  -
 .ممث  منتخب عف  الطمبة عضو صالحي خالد -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة، 2019مارس  31 مؤرخ في 307رقـ  قػػرار
  3جامعة قسنطينة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  يشت 17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، المتضمفو 

 يشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12سيما المادة  الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال، 2003

 ،2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  402-11ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق
 .منو 2ة سيما الماد الالمعدؿ،  ،3والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 

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

 
 

 يػػقػػػػػرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور2003يشت سنة  23الموافق  1424

 .3قسنطينة امعةالقائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ج
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 3قسنطينة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة :2المادة 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3لمادة ا
  2019مارس  31 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة

 ف:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة والمقب ـاإلس

 .ممث  الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس           لطرش دمحم اليادؼ -
 .الوزير المكمف بالمالية ةممثم عضو مسيخ كريمة -
 .الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف ةممثم عضو ليمور زناتي رحيمة -
 .بالتربية الوطنية ةمفالمك ةممث  الوزير  عضو بوىالي دمحم -
 .الوزير المكمف بالعم  والتشغي  والضماف االجتماعيممثمة  عضو حمدؼ عواطف -
 واإلصالح اإلدارؼ. ممث  السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو  عروسي سميماف -
 لمدينة.وا ممث  الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو بكوش عبد هللا -
صالح المستشفياتممث   عضو بف خديـ العيد -  .الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 .ممث   الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية عضو بونور عبد الحفيع -
 باالتصاؿ.ممث   الوزير المكمف  عضو جغادر عبد الجمي   -
 .اعات المحمية والتييئة العمرانيةممث  الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو حجاج كريـ -
 .ممث  الوزير المكمف بالثقافة عضو عريبي زيتوني -
 ممث  الوالي. عضو بوريو العيد -
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 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة والمقب اإلسـ

 .لكمية اليندسة المعمارية والتعميرذوؼ مصف األستاذية عف األساتذة  ةمنتخب ةممثم عضو بف حسيف نصيرة -
 .لكمية الطبف األستاذية ذوؼ مصممثمة منتخبة عف األساتذة  عضو بف سالـ سامية -
  .ىندسة الطرائق لكميةذوؼ مصف األستاذية ممثمة منتخبة عف األساتذة  عضو لعروس سمية -
 .العمـو السياسية لكمية ذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة عضو بوروبي عبد المطيف -
 .عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ لكميةذوؼ مصف األستاذية ممث  منتخب عف األساتذة  عضو دراحي السعيد -
 .لمعيد تسيير التقنيات الحضرية ذوؼ مصف األستاذية ممثمة منتخبة عف األساتذة عضو جغار عائشة -
 .ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو مخموفي ىشاـ -
 .ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو يوزيتونة رضا -
 .الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ممث  منتخب عف عضو بوالجدرؼ عزوز -
 .ممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو جعفارو دمحم -
 .ممث  منتخب عف الطمبة عضو بروكي أحمد شياب الديف -
 .ممث  منتخب عف  الطمبة عضو يونس عبد الحق -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2018ماي  6المؤرخ في  432يعدؿ القرار رقـ  ،2019 مارس 31 مؤرخ في 308رقـ  قػػرار

 جيجل جامعة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الذي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادػ األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2سيما  المادة  والمتضمف إنشاء جامعة جيج ، المعدؿ والمتمـ، ال 2003
يشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو -

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

 دد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،الذؼ يح
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ، 2018ماؼ  6المؤرخ في  432وبمقتضى القرار رقـ  -

 .جيج  جامعة
 يػػقػػػػػرر

 

حدد كما ىو موالمذكور أعاله، ، 2018ماؼ  6 المؤرخ في 432يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2019مارس  31 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
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 جيجلقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة 
 .(.................................بدوف تغيير............................ف ) واألعضاء المعين -1

 ف:والمنتخب األعضاء 
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 .اةممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ المصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحي عضو بف زايد رياض -
 .تاذية لكمية العمـو والتكنولوجياممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ المصف األس عضو لعوير دمحم -
 .ة العمـو الدقيقة واإلعالـ اآلليؼ المصف األستاذية لكميممثمة منتخبة عف األساتذة ذو  عضو مريش فايزة -
 .األستاذية لكمية اآلداب والمغاتممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ المصف  عضو بف عميور خالد -
 .قتصادية والتجارية وعمـو التسييرممث  منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اال عضو مسكيف عبد الحفيع -
 .ة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةخب عف األساتذة ذوؼ المصف األستاذيممث  منت عضو خالؼ فات  -
 .ية العمـو اإلنسانية واالجتماعيةممث  منتخب عف األساتذة ذوؼ المصف األستاذية لكم عضو صيفور سميـ -
 .منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممث   عضو خنوؼ طارؽ  -
 .المساعديف ممث  منتخب عف سمؾ األساتذة عضو طكوؾ مصطفى -
 .عماؿ الخدماتممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و  عضو حنؾ سمير  -
 .عماؿ الخدماتممث  منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و  عضو ليماف منير -
 .ممث  منتخب عف الطمبة عضو بوكرش زياد -
 .ممثمة منتخبة عف  الطمبة عضو خنشوؿ إيماف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء مخابر بحث، 2019 مارس 31 مؤرخ في 309رقـ  قػػرار

 لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017 سنة أوت 17الموافق  1438 عاـ ذؼ القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿالمت
، 1999 سنة أكتوبر 31الموافق  1420 عاـ رجب 21المؤرخ في  243-99بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عممي والتطوير التكنولوجي وسيرىاالذؼ يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث ال
، 1999 سنة أكتوبر 31الموافق  1420 عاـ رجب 21في المؤرخ  244-99بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 7الذؼ يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره، ال سيما المادة 
 سنة أوت 23الموافق  1424 عاـ جمادػ الثانية 24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـبتنظ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة 2003
، الذؼ 2005 سنة أوت 16الموافق  1426عاـ  رجب 11المؤرخ في  299-05بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهيحدد مياـ المركز الجامع
، 2013سنة نفي جا 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ب -

 .مييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم الذؼ
، 2016 سنة جواف 14الموافق  1437 عاـ رمضاف 9المؤرخ في  176-16بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذؼ يحدد القانوف 
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، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة 2016 سنة ديسمبر 8المؤرخ في  1740بمقتضى القرار رقـ  -
 .رة التعميـ العالي والبحث العمميالقطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزا

وبعد اإلطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -
 .2018أكتوبر  29و 28المنعقدة في  2018 انيةالثالعممي في دورتيا 

 .مدراء مؤسسات التعميـ العالي عمى اقتراح بناء  و  -
 رر ػػػػػيػق

 

 31الموافق  1420 عاـ رجب 21المؤرخ في  244-99مف المرسوـ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ابر بحث لدػ بعض مؤسسات ، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء مخ1999سنة  أكتوبر

 التعميـ العالي.
 تحدد قائمة مخابر البحث المنشأة لدػ بعض مؤسسات التعميـ العالي في ممحق ىذا القرار. :2 ػادةالمػ

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المػادة 
  2019مارس  31 فيحرر بالجزائر                                                                                                    

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي، 2019س مار  31 مؤرخ فيال 309رقـ ممحق القرار 

 

 جامعة البميدة:
 صبية واألوراـ الدبقية في الدماغمخبر المدونة الع. 

 :جامعة البويرة
 لمغة العربية العممية والتعميميةمخبر ا. 

 

 :2جامعة الجزائر 
 مخبر دراسات في التداولية االستداللية. 

 

 :ديجامعة الوا
 سياسية لمدوؿ العربية واإلفريقيةمخبر االقتصاد السياسي بيف التنمية االقتصادية والتحديات ال. 

 

 :جامعة بومرداس
 يات القانونية لمتنمية المستدامةمخبر اآلل. 

 

 :جامعة تبسة
  دراسات اإلعالـ والمجتمعمخبر البحث في. 
 دارة المنظماتم  .خبر المقاوالتية وا 
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 :ممسافجامعة ت
  البحث حوؿ داء السكرؼ مخبر. 
 بحوث في القياس النفسي وتطبيقاتومخبر ال. 

 

 :جامعة جيجل
  تحمي ، تحسيف ومعالجة المعمومةمخبر. 

 

 :جامعة غرداية
 والبيئي بالمؤسسات الجزائرية مخبر التطبيقات الكمية والنوعية لالرتقاء االقتصادؼ واالجتماعي. 

 

 :امنغستالمركز الجامعي لت
  الطاقات والموادمخبر. 

 

 :المركز الجامعي لمغنية
 المؤسسات مخبر تقييـ واستشراؼ السياسات االقتصادية واستراتيجيات. 

 

 :المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
 نمية المستدامة والمنتجات الصحيةمخبر ىندسة الطرائق لمت. 
  ة التقنيات قسنطينةبائية المتعددمخبر اليندسة الكير. 
 .مخبر الميكانيؾ والمواد المتقدمة 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػ
 ػػػػػ
 ػػػ
 ػػ
 ػػ
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 ـــــــــــــــــــــ،،،ــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ،،،ــــــــــــــــــــــ
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 وىراف يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة ،2019جانفي  02مؤرخ في  001رقـ مقرر 
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية  (، تحت تصرؼUSTOلمعمـو والتكنولوجيا )

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017ة سن يشت 17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤّرخ في  243-17بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.والمت
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  19المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
، 2013يناير سنة  30الموافق  1433عاـ ربيع األوؿ  18المؤّرخ في  78-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ.والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العا
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 طوير التكنولوجي.لعممي والتالذؼ ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث ا
، 1992يوليو سػنة  6الموافق  1413محـر عاـ  5المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لحاـ والمراقبة، المعدؿ والمتمـ.والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإل
، والمتضمف 1984يشت  18لموافق ا 1404ذوالقعدة  21المؤّرخ في  212-84بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.( USTOتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا )
 

 يػقػػػػػرر
 
 

(، الُمبّيف في USTOييدؼ ىذا المقرر إلى وضع جزء مف ىياك  جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ) المادة األولى:
 التكنولوجيات الصناعية. في  الُممحق الُمرفق، تحت تصرؼ مركز البحث

 يتكف  مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، بك  األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه اليياك . :2المادة 
ُيكّمف ك  مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير التنمية واالستشراؼ، ومدير : 3المادة 

، باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة الميزانية والوسائ  وُمراقبة التسيير
(، ومدير مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، ك  فيما USTOوىراف لمعمـو والتكنولوجيا )

 يخصو، بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 

 2019جانفي  02حرر بالجزائر في                                                                                  
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي             
 األستاذ طاىر حجار               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 وىراف المتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة 2019جانفي  02مؤرخ في  001ممحق بالم قرر رقـ 
 (، تحت تصرؼ مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية USTOلمعمـو والتكنولوجيا )

 

باكة مصغرة اليياك  الموضوعة تحت تصرؼ مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، متمثمة في ورشة س
 .2ـ 3000متواجدة بجامعة العموـ والتكنولوجيا لوىراف، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 

 تتكوف ىذه اليياك  مف:
 الطابق األرضي:

 .2ـ 1500ورشة كبيرة لمماكينات تقدر مساحتيا بحوالي  -
 .2ـ 800مخابر بمساحة إجمالية تقدر بحوالي  08 -
 .2ـ 70ي مكتبيف بمساحة إجمالية تقدر بحوال 02 -
 .2ـ 50محميف تقنييف بمساحة إجمالية تقدر بحوالي  02 -

 الطابق األوؿ:
 .2ـ 900قاعة بمساحة إجمالية تقدر بحوالي  12 -
 .2ـ 50محميف تقنييف بمساحة إجمالية تقدر بحوالي  02 -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية ،2019جانفي  06مؤرخ في  02رقـ مقرر 

 المركز الجامعي بالبيض لدى 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،1990أوؿ ديسمبر سنة  الموافق 1411جمادؼ األوؿ عاـ  14 المؤرخ في 29-90بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ييئة والتعمير، المعّدؿ والمتّمـوالمتعمق بالت
والمتعمق بشرو  اإلنتاج المعمارؼ  ،1994مايو سنة  18 المؤرخ في 07-94ى المرسوـ التشريعي رقـ وبمقتض -

 .مينة الميندس المعمارؼ، المعّدؿ وممارسة
، 2015سبتمبر  16الموافق  1436ذؼ الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .ت المرفق العاـالمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضا
 243-17، يعدؿ المرسوـ الرئاسي رقـ 2018أفري   04المؤرخ في  108-18وبمقتضى المرسوـ الرئاسي  -

 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤّرخ في 
 2010سبتمبر  09لموافق ا 1431 عاـرمضاف  30المؤرخ في  204-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المركز الجامعي بالبيضالمتضمف إنشاء 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صالحيات وز 
 والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيذ األشغاؿ في 1988سنة مايو  15القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  وبمقتضى -

 .ميداف البناء وأجر ذلؾ، المعّدؿ
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ع التي يجب أف تكوف محّ  المحّدد قائمة المشاري 2011أوت  4المؤرخ في  492عمى القرار الوزارؼ رقـ  بناء  و  -
 .مسابقة

 .المركز الجامعي بالبيضعمى اقتراح مدير  بناء  و  -
 يقػػػػػػػػػػّرر

 

 1436ذؼ الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15مف المرسوـ الرئاسي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  دة األولى:الما
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا المقرر إلى تشكي  لجنة التحكيـ 2015سبتمبر سنة  16الموافق 

 المركز الجامعي بالبيض.لممسابقات المعمارية لدػ 
 مف: المركز الجامعي بالبيضممسابقات المعمارية لدػ تتشك  لجنة التحكيـ ل: 2المادة 

ا المركز الجامعي بالبيضممث  عف  ، زرقو حسيفالسّيد:   .رئيس 
 .عضو ا مديرية التجييزات العمومية ممث  عف ، بوعامر عبد المجيدالسّيد: 
 .ضو اع البناءواليندسة المعمارية و  مديرية التعميير ممث  عف ،   سعداني سميرةالسّيدة: 
 .عضو ا ىيئة المراقبة التقنيةممث  عف     ،ربح هللا سميةالسّيدة: 
 .عضو ا ممث  عف ديواف الترقية والتسيير العقارؼ  ،   عالمي بشرى : ةالسّيد

 .عضو ا ممث  عف  بمدية البيض ، نور عبد القادرالسّيد: 
 

 ذا المقّرر.، بتنفيذ أحكاـ ىالمركز الجامعي بالبيضيكّمف مدير : 3المادة 
                                   2119جانفي  16حػرر بالجزائر في                                                     

 مي وزير التعميـ العالي والبحث العم                                                                                                
 األستاذ طػاىر حجػار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ابقات المعماريةيحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممس، 2019جانفي  06مؤرخ في  03رقـ مقرر 

 المركز الجامعي بميمة لدى 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،1990أوؿ ديسمبر سنة  الموافق 1411جمادؼ األوؿ عاـ  14 المؤرخ في 29-90بمقتضى القانوف رقـ  -

 .والمتعمق بالتييئة والتعمير، المعّدؿ والمتّمـ
والمتعمق بشرو  اإلنتاج المعمارؼ  ،1994مايو سنة  18 في المؤرخ 07-94وبمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  -

 .وممارسة مينة الميندس المعمارؼ، المعّدؿ
، 2015سبتمبر  16الموافق  1436ذؼ الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ
 243-17، يعدؿ المرسوـ الرئاسي رقـ 2018أفري   04المؤرخ في  108-18ئاسي وبمقتضى المرسوـ الر  -

 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤّرخ في 
 2008جويمية  09الموافق  1429رجب عاـ  06المؤرخ في  204-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .بميمةلمركز الجامعي االمتضمف إنشاء 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

األشغاؿ في والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيذ  1988مايو سنة  15القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في وبمقتضى  -
 .ميداف البناء وأجر ذلؾ، المعّدؿ

المحّدد قائمة المشاريع التي يجب أف تكوف محّ   2011أوت  4المؤرخ في  492عمى القرار الوزارؼ رقـ  بناء  و  -
 .مسابقة

 .بميمةالمركز الجامعي عمى اقتراح مدير  بناء  و  -
 يقػػػػػػػػػػّرر

 

 1436ذؼ الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15المرسوـ الرئاسي رقـ مف  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا المقرر إلى تشكي  لجنة التحكيـ 2015سبتمبر سنة  16الموافق 

 .بميمةالمركز الجامعي لممسابقات المعمارية لدػ 
 مف: يمةبمالمركز الجامعي تتشك  لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدػ : 2المادة 

ا بميمةالمركز الجامعي ممث  عف  ، باروؽ يمينة: ةالسّيد  .رئيس 
 .عضو ا البناءواليندسة المعمارية و  مديرية التعميير ممث  عف ،   درباؿ وليدالسّيد: 
 .عضو ا لمبناء بة التقنيةارقالوطنية لم ييئةالممث  عف     ،بف التونسي ياسيفالسّيد: 
 .عضو ا مديرية التجييزات العمومية مث  عفم ، كموز نجاة: ةالسّيد

 

 ، بتنفيذ أحكاـ ىذا المقّرر.بميمةالمركز الجامعي يكّمف مدير : 3المادة 
                                   2119جانفي  16حػرر بالجزائر في                                                     

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                 
 األستاذ طػاىر حجػار                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 االختباراتيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس  2019جانفي  06 مؤرخ  في 030 رقـمقرر 

  وىراف-بمقايد-مديرية الخدمات الجامعيةبسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ للاللتحاؽ 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19في  المؤرخ 06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ساسي العاـ لموظيفة العمػومػيةالقانوف األ
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

شتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الم
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
المؤسسػات  واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في 2012

جرائياو   .ا 
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حاؽ ، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس االختبارات لاللت2018أوت  01المؤرخ في  06بمقتضى المقرر رقـ و  -
 .بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
جاؿ إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف رتبة والمذكور أعاله، يمدد آ

 . 2018ديسمبر  09(، ابتداء مف تاريخ 1متصرؼ، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ  2019جانفي  14مؤرخ  في  031مقرر رقـ 

 وىراف -بمقايد-بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427دػ الثانية عاـ جما 19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ساسي العاـ لموظيفة العمػومػيةالقانوف األ
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

دارات العمومية، لمؤسسات واإلالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في ا
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ت واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػا2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ 2018أوت  01المؤرخ في  08رر رقـ وبمقتضى المق -
  .بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة  والمذكور أعاله،

 . 2018ديسمبر  09(، ابتداء مف تاريخ 1ممحق رئيسي لإلدارة، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. : 2المادة 

 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لاللتحاؽيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات  2019جانفي  06مؤرخ  في  032مقرر رقـ 
 وىراف -بمقايد -بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري لمديرية الخدمات الجامعية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03 بمقتضى األمر رقـ -

 .ساسي العاـ لموظيفة العمػومػية،القانوف األ
 ،2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 دارات العمومية،يف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتم
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ية ت  واإلدارات العموم، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػا2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ 2018أوت  01المؤرخ في  09وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .إدارؼ  محاسببسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012ة أفري  سن 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، 

 . 2018ديسمبر  09(، ابتداء مف تاريخ 1رتبة محاسب إدارؼ، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مسابقة عمى أساس الشيادات ، يمدد أجل إجراء2019جانفي  26مؤرخ في  033رقـ مقرر 

 لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ لجامعة عنابة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427دػ الثانية عاـ جما 19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -
 .ساسي العاـ لموظيفة العمػومػيةلقانوف األا
 ،2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لمؤسسات واإلدارات العمومية،ا في المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ت واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػا2012
جرائيا  .وا 
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لاللتحاؽ ، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس الشيادات 2018أوت  15المؤرخ في  82رر رقـ وبمقتضى المق -
 .بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

 ،2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
 بقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبةوالمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسا

 . 2018ديسمبر  30(، إبتداء مف تاريخ 1متصرؼ، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات ،2019جانفي  06مؤرخ في  034مقرر رقـ 

 لإللتحاؽ بسمؾ المقتصديف الجامعييف، رتبة مقتصد جامعي لجامعة عنابة   
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ساسي العاـ لموظيفة العمػومػيةالقانوف األ
ماؼ سنة  5الموافػػػػق  1431جمادػ األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .بالتعميـ العالي المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة 2010
أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12ؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائياو   .ا 

ات لإللتحاؽ ، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس الشياد2018أوت  15المؤرخ في  84وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .بسمؾ المقتصديف الجامعييف، رتبة مقتصد جامعي

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ بسمؾ المقتصديف 

 . 2018ديسمبر  30(، إبتداء مف تاريخ 1معييف، رتبة مقتصد جامعي، لمدة شير واحد )الجا
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019جانفي  06ر بالجزائر في حػر                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   364

 

 

 

 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات ،2019جانفي  06مؤرخ في  035مقرر رقـ 
 لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لجامعة عنابة   

 

  إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03رقـ بمقتضى األمر  -

 .ساسي العاـ لموظيفة العمػومػيةالقانوف األ
 ،2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 تميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المن
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
مية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمو 2012

جرائياو   .ا 
، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ 2018أوت  15المؤرخ في  85وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .ة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارةبسمؾ ممحقي اإلدار 
 يقػػػػػػػػػػّرر

 

، 2012ة أفري  سن 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة 

 .2018ديسمبر  30(، إبتداء مف تاريخ 1ممحق رئيسي لإلدارة، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ بسمؾ  ،2019جانفي  06مؤرخ في  036مقرر رقـ 

 لجامعة عنابة    1مساعدي الميندسيف في اإلعالـ اآللي رتبة مساعد ميندس في اإلعالـ اآللي مستوى 
 

 والبحث العممي،إف وزير التعميـ العالي 
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمػومػية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

دارات العمومية، األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلالمتضمف القانوف 
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
المؤسسػات  واإلدارات العمومية في ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية 2012

 .جرائياا  و 
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، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ 2018أوت  15المؤرخ في  86وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .1د ميندس في اإلعالـ اآللي مستوػ بسمؾ مساعدؼ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة مساع

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17حكاـ المادة عمال بأ المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ بسمؾ مساعدؼ الميندسيف 

( إبتداء مف 1، لمدة شير واحد)1في اإلعالـ اآللي، رتبة مساعد ميندس في اإلعالـ اآللي مستوػ 
 .                               2018ديسمبر  30تاريخ 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                
 ابةمدير الموارد البشرية بالني                                                                                                   

 بوزيد فريد                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 داتيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيا ،2019جانفي  06مؤرخ في  037مقرر رقـ 
 لإللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة محاسب إداري رئيسي لجامعة عنابة   

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ساسي العاـ لموظيفة العمػومػية،القانوف األ
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433الثانية عاـ جمادػ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012

جرائياو   .ا 
، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ 2018أوت  15المؤرخ في  87وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .ارييف، رتبة محاسب إدارؼ رئيسيدبسمؾ المحاسبيف اإل
 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، 

 .2018ديسمبر 30(، إبتداء مف تاريخ 1ئيسي، لمدة شير واحد )رتبة محاسب إدارؼ ر 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2019في جان 06حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 رية بالنيابةمدير الموارد البش                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات ،2019جانفي  06مؤرخ في  038مقرر رقـ 
 لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة عنابة   

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427ػ الثانية عاـ جماد 19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ساسي العاـ لموظيفة العمػومػيةالقانوف األ
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

دارات العمومية، مؤسسات واإلالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في ال
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ت واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػا2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ 2018أوت  15المؤرخ في  88ر رقـ وبمقتضى المقر  -
 .رتبة ممحق اإلدارةبسمؾ ممحقي اإلدارة، 

 يقػػػػػػػػػػّرر
، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ 
 .2018ديسمبر 30(، إبتداء مف تاريخ 1ممحق اإلدارة، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                
 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   

 بوزيد فريد                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات ،2019جانفي  06مؤرخ في  039مقرر رقـ 
 لإللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني في اإلعالـ اآللي لجامعة عنابة   

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427ية عاـ جمادػ الثان 19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ساسي العاـ لموظيفة العمػومػيةالقانوف األ
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

دارات العمومية، واإلفي المؤسسات  المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012

جرائياو   .ا 
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، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ 2018أوت  15المؤرخ في  89وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني في اإلعالـ اآللي

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
اله، يمددآجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ والمذكورأع

 .2018ديسمبر  30(، إبتداء مف تاريخ 1اآللي، رتبة تقني في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                
 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   

 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات ،2019جانفي  06مؤرخ في  040مقرر رقـ 

 لاللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي لجامعة عنابة   
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03ى األمر رقـ بمقتض -

 .ساسي العاـ لموظيفة العمػومػيةالقانوف األ
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،  فيف المنتميف لألسالؾ المشتركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظ
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدار 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ 2018أوت  15المؤرخ في  92وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .بسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194قـ مف المرسـو التنفيذؼ ر  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ 

 .2018ديسمبر  30(، إبتداء مف تاريخ 1اآللي، رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد)
 ة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشر   :2المادة 

 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ابقة عمى أساس االختباراتيمدد أجل إجراء مس ،2019جانفي  06مؤرخ في  041مقرر رقـ 
 لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة عوف حفظ البيانات لجامعة عنابة   

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 ية، القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمػومػ
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات و اإلمتحانات  و الفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ 2018أوت  15المؤرخ في  93وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .كتاب، رتبة عوف حفع البياناتبسمؾ ال

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب رتبة عوف 

 .2018ديسمبر  30(، إبتداء مف تاريخ 1احد )حفع البيانات، لمدة شير و 
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اللتحاؽيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات ل ،2019جانفي  06مؤرخ في  042مقرر رقـ 

 بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى األوؿ لجامعة عنابة    
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .مػومػيةلموظيفة الع القانوف األساسي العاـ
، 2010ماؼ سنة  5المػػػػوافق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي
 أفري  سنة 25الموافػػػػق  1433ثانية عاـ جمادػ ال 03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائياو   .ا 
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، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ 2018أوت  15المؤرخ في  94وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .تبات الجامعية مف المستوػ األوؿتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكبسمؾ محافظي المك

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
المكتبات  أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ محافظي والمذكور

(، إبتداء مف تاريخ 1الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوػ األوؿ، لمدة شير واحد )
 .            2018ديسمبر 30

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                
 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   

 بوزيد فريد                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ ،2019جانفي  06مؤرخ في  043مقرر رقـ 
 بسمؾ األعواف التقنييف لممكتبات الجامعية، رتبة عوف تقني لممكتبات الجامعية لجامعة عنابة   

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ـ لموظيفة العمػومػيةالقانوف األساسي العا
ماؼ سنة  5الموافػػػػق  1431جمادػ األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .بالتعميـ العاليؾ الخاصة ، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسال2010
أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ت واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػا2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ 2018أوت  15ي المؤرخ ف 90وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .بسمؾ األعواف التقنييف لممكتبات الجامعية، رتبة عوف تقني لممكتبات الجامعية

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
كور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ بسمؾ األعواف التقنييف والمذ

 30(، إبتداء مف تاريخ 1لممكتبات الجامعية، رتبة عوف تقني لممكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )
 .                               2018ديسمبر

 سمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الر   :2المادة 
 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                
 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   

 بوزيد فريد                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عمى أساس الشياداتيمدد أجل إجراء مسابقة  ،2019جانفي  06مؤرخ في  044مقرر رقـ 
 لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية لجامعة عنابة   

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ساسي العاـ لموظيفة العمػومػيةالقانوف األ
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى  -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433ة عاـ جمادػ الثاني 03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012

جرائياو   .ا 
، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ 2018أوت  15المؤرخ في  91وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .ريةالكتاب، رتبة كاتب مديبسمؾ 
 يقػػػػػػػػػػّرر

 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب رتبة كاتب 

 .                               2018مبرديس 30(، إبتداء مف تاريخ 1مديرية، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. : 2المادة 

 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ ،2019جانفي  14مؤرخ في  064مقرر رقـ 

 ؾ الميندسيف اإلحصائييف، رتبة ميندس رئيسي في اإلحصائيات لجامعة الجمفةبسم
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03 بمقتضى األمر رقـ -

 .سي العػاـ لموظػػيفة العمػومػيةالقانوف األسا
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ال -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433ـ جمادػ الثانية عا 03مؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012

جرائياو   .ا 
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، المتضمف فت  االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2018سبتمبر  03المؤرخ في  10وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .س رئيسي في اإلحصائياتالميندسيف اإلحصائييف، رتبة ميند

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف اإلحصائييف رتبة 

 .2019جانفي  13(، ابتداء مف تاريخ 1دة شير واحد )ميندس رئيسي في اإلحصائيات، لم
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 ابةمدير الموارد البشرية بالني                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 دات يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيا ،2019جانفي  14مؤرخ في  065مقرر رقـ 

 لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ لجامعة الجمفة  
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ساسي العاـ لموظيفة العمػومػيةالقانوف األ
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25فق الموا 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ت واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػا2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فت  مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ 2018سبتمبر  03المؤرخ في  03وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ

 ػّرريقػػػػػػػػػ
، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف رتبة 
                    .            2019جانفي  13(، ابتداء مف تاريخ 1متصرؼ، لمدة شير واحد )

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2019جانفي  14حػرر بالجزائر في                                                                                                

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                
 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   

 بوزيد فريد                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف ،2019جانفي  24مؤرخ في  226مقرر رقـ 
 في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03مقتضى األمر رقـ ب -

 .ألساسي العاـ لموظيفة العمػوميةالقانوف ا
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 وظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،المتضمف القانوف األساسي الخاص بالم
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلد2012

جرائياو   .ا 
، المتضمف فت  امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف 2018أوت  26المؤرخ في  04وبمقتضى المقرر رقـ  -

  .في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي
 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة 

 .2019جانفي  6(، ابتداء مف تاريخ 1ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي لمدة شير واحد )
 لتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة ا  :2المادة 

 2019جانفي  24حػرر بالجزائر في                                                                                                
 التعميـ العالي والبحث العممي  ع/وزير                                                                                               

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ ،2019 فيفري  03مؤرخ في  278مقرر رقـ 

 بسمؾ الوثائقييف أمناء المحفوظات، رتبة وثائقي أميف محفوظات رئيسي لجامعة الشمف
 

 عالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ ال
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03 بمقتضى األمر رقـ -

 .سي العػاـ لموظػػيفة العمػومػيةالقانوف األسا
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

دارات العمومية، لقانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلالمتضمف ا
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03مؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص الم2012

جرائياو   .ا 
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، المتضمف فت  االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2018سبتمبر  23المؤرخ في  1711وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .الوثائقييف أمناء المحفوظات، رتبة وثائقي أميف محفوظات رئيسي

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194ف المرسـو التنفيذؼ رقـ م 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الوثائقييف أمناء المحفوظات، رتبة 

 .2019فيفرؼ  03(، ابتداء مف تاريخ 1وثائقي أميف محفوظات رئيسي، لمدة شير واحد )
 ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقر   :2المادة 

 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ ،2019فيفري  03مؤرخ في  279مقرر رقـ 

 امعية لجامعة الشمف بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة رئيس محافظي المكتبات الج        
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03 بمقتضى األمر رقـ -

 .عمػومػيةالقانوف األساسي العػاـ لموظػػيفة ال
 مايو سنة 5الموافق  1431لى عاـ جمادػ األو  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ،2010
أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03مؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ت واإلدارات العمومية ت والفحوص المينية في المؤسسػا، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانا2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فت  االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2018سبتمبر  23المؤرخ في  1712وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .محافظي المكتبات الجامعية، رتبة رئيس محافظي المكتبات الجامعية

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17كاـ المادة عمال بأح المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة 

 . 2019فيفرؼ  03(، ابتداء مف تاريخ 1رئيس محافظي المكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019فيفري  03حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   374

 

 

 

 البويرة جامعة لدى يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية، 2019فيفري  07مؤرخ في  86رقـ مقرر 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،1990أوؿ ديسمبر سنة  الموافق 1411جمادؼ األوؿ عاـ  14 المؤرخ في 29-90بمقتضى القانوف رقـ  -

 .مير، المعّدؿ والمتّمـييئة والتعوالمتعمق بالت
والمتعمق بشرو  اإلنتاج المعمارؼ  ،1994مايو سنة  18 المؤرخ في 07-94وبمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  -

 .مينة الميندس المعمارؼ، المعّدؿ وممارسة
، 2015سبتمبر  16الموافق  1436ذؼ الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

 .نظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـالمتضمف ت
 243-17، يعدؿ المرسوـ الرئاسي رقـ 2018أفري   04المؤرخ في  108-18وبمقتضى المرسوـ الرئاسي  -

 ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة.2017سنة  أوت 17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤّرخ في 
، 2012يونيو سنة  04لموافق ا 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 جامعة البويرة.المتضمف إنشاء 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيذ األشغاؿ في  1988مايو سنة  15شترؾ المؤرخ في القرار الوزارؼ الم وبمقتضى -

 .ميداف البناء وأجر ذلؾ، المعّدؿ
ع التي يجب أف تكوف محّ  المحّدد قائمة المشاري 2011أوت  4المؤرخ في  492عمى القرار الوزارؼ رقـ  بناء  و  -

 .مسابقة
 .ةجامعة البويرة بالنيابعمى اقتراح مدير  بناء  و  -

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

 1436ذؼ الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15مف المرسوـ الرئاسي رقـ  48تطبيق ا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا المقرر إلى تشكي  لجنة التحكيـ 2015سبتمبر سنة  16الموافق 

 .جامعة البويرةلممسابقات المعمارية لدػ 
 مف: جامعة البويرة  لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدػ تتشك: 2المادة 

ا جامعة البويرةممث  عف  ، عمي زياف محند وتعمرالسّيد:   .رئيس 
 .عضو ا الميندسيف المعمارييف ىيئةممث  عف  ، موكراوي عبد الحميدالسّيد: 
 .عضو ا مبناءل التقنيةالوطنية لمرقابة  ييئةممث  عف ال    ،عوادي عبد الحقالسّيد: 
 .عضو ا مديرية التجييزات العمومية ممث  عف ،   بورنيسة ليندة: ةالسّيد

 .عضو ا ممث  عف  مديرية الحماية المدنية ، ميري أحسفالسّيد: 
 .عضو ا البناءواليندسة المعمارية و  مديرية التعميير ممث  عف ،   خالدي أسماءالسّيدة: 

 

 ، بتنفيذ أحكاـ ىذا المقّرر.لبويرةجامعة ايكّمف مدير : 3المادة 
                                   2119 فيفري  17حػرر بالجزائر في                                                     

 ميـ العالي والبحث العممي وزير التع                                                                                                
 األستاذ طػاىر حجػار                                                                                                            
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 بسمؾلاللتحاؽ يمدد أجل إجراء إمتحاف ميني  ،2019 فيفري  10 مؤرخ في 300مقرر رقـ 
  1جامعة باتنةل الميندسيف في  اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03تضى األمر رقـ بمق -

 .ألساسي العاـ لموظيفة العمػوميةالقانوف ا
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

فيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظ
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ارات العمومية المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلد ،2012

جرائياو   .ا 
، المتضمف فت  إمتحاف ميني لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف 2018سبتمبر  02 المؤرخ في 21وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي
 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة 

 .2019جانفي  13(، إبتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد ) ،ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي
 ة التعميـ العالي و البحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزار  :2المادة 

 2019 فيفري  10حػرر بالجزائر في                                                                                                
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي ع/                                                                                               

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ ،2019 فيفري  10مؤرخ في  301مقرر رقـ 

 1بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة باتنة
 

 لعالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ ا
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ساسي العػاـ لموظيفة العمػوميةالقانوف األ
، 2010مايو سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي ضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميفالمت
أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03مؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات و االمتحانات و الفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدار 2012
جرائيا  .وا 
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، المتضمف فت  امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي 2018سبتمبر  02المؤرخ في  23وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بة ميندس رئيسي لممخابر الجامعيالمخابر الجامعية، رت

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25ؤرخ في الم 12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة 

 . 2019جانفي  13(، ابتداء مف تاريخ 1ميندس رئيسي لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )
 ـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعمي :2المادة 

 

 2019فيفري  10حػرر بالجزائر في                                                                                                
 عميـ العالي والبحث العممي ع/وزير الت                                                                                               

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             
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 يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ ،2019 فيفري  10مؤرخ في  302مقرر رقـ 

 1بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة محافظ المكتبات الجامعية لجامعة باتنة
 

 العممي، إف وزير التعميـ العالي والبحث
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .األساسي العاـ لموظيفة العموميةالقانوف 
ماؼ سنة  5الموافػػػػق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي ألساسي الخاص بالموظفيف المنتميف، المتضمف القانوف ا2010
أفري  سنة  25الموافػػػق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ة ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص الميػنية في المؤسسػات واإلدارات العمومي2012
جرائياو   .ا 

، المتضمف فت  امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ محافظي 2018سبتمبر  02المؤرخ في  24وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .المكتبات الجامعية، رتبة محافع المكتبات الجامعية

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 
 

، 2012ري  سنة أف 25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  والمذكور

 .            2019جانفي  13(، ابتداء مف تاريخ 1محافع المكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )
 الي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ الع :2المادة 

 2019 فيفري  10حػرر بالجزائر في                                                                                                
 لعالي والبحث العممي ع/وزير التعميـ ا                                                                                               

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ ،2019 فيفري  10مؤرخ في  303مقرر رقـ 
 1سي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لجامعة باتنةبسمؾ ميند

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ساسي العػاـ لموظيفة العمػومية،القانوف األ
مايو سنة  5الموافق  1431اـ جمادػ األولى ع 20المؤرخ في  133-10وـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرس -

 .ألسالؾ الخاصة بالتعميـ العاليالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ل 2010
أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03مؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائياو   .ا 

، المتضمف فت  امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي 2018سبتمبر  02المؤرخ في  25وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بة ميندس دولة لممخابر الجامعيةالمخابر الجامعية، رت

 

 ػػػػػػػّرريقػػػ
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة 

 .2019جانفي  13مف تاريخ (، ابتداء 1ميندس دولة لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )
                           ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و البحث العممي. :2المادة 

 2019 فيفري  10حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 لنيابةمدير الموارد البشرية با                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اؽيمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتح ،2019 فيفري  10مؤرخ في  304مقرر رقـ 

 1بسمؾ المقتصديف الجامعييف، رتبة مقتصد جامعي لجامعة باتنة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمػومػية
 2010ماؼ سنة  5الموافػػػػق  1431جمادػ األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10نفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسـو الت -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف
أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائياو   .ا 
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، المتضمف فت  االمتحاف الميني  لاللتحاؽ بسمؾ 2018سبتمبر  02المؤرخ في  26وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .يف الجامعييف، رتبة مقتصد جامعيالمقتصد

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  دة األولى:الما
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المقتصديف الجامعييف رتبة مقتصد 

 .2019جانفي  13(، ابتداء مف تاريخ 1جامعي، لمدة شير واحد )
 ر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينش :2المادة 

 2019جانفي  06حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء إمتحاف ميني لإللتحاؽ بسمؾ  ،2019 فيفري  10مؤرخ في  305مقرر رقـ 

 1مف المستوى األوؿ لجامعة باتنةمحافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
 2010ماؼ سنة  5المػػػػوافق  1431األولى عاـ  جمادػ 20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
أفري  سنة  25الموافػق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فت  إمتحاف ميني لإللتحاؽ بسمؾ محافظي 2018سبتمبر  02المؤرخ في  28وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .تبات الجامعية مف المستوػ األوؿالمكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمك

 

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  ألولى:المادة ا
أعاله، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  والمذكور

جانفي  13يخ (، إبتداء مف تار 1ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوػ األوؿ، لمدة شير واحد )
2019            . 

                           ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019 ي فيفر  10حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 ية بالنيابةمدير الموارد البشر                                                                                                    
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء إمتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ  ،2019 فيفري  10مؤرخ في  306مقرر رقـ 
 1محافظي المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى الثاني لجامعة باتنة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03ـ بمقتضى األمر رق -

 .ة العموميةالقانوف األساسي العاـ لموظيف
 2010ماؼ سنة  5المػػػػوافق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي منتميفالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف ال
أفري  سنة  25الموافػق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائياو   .ا 

، المتضمف فت  إمتحاف ميني لإللتحاؽ بسمؾ محافظي 2018سبتمبر  02المؤرخ في  27قـ وبمقتضى المقرر ر  -
 .بات الجامعية مف المستوػ الثانيالمكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكت

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة  والمذكور

جانفي  13(، إبتداء مف تاريخ 1ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوػ الثاني، لمدة شير واحد )
2019. 

 البحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و : 2المادة 
 2019 فيفري  10حػرر بالجزائر في                                                                                                
 والبحث العممي  ع/وزير التعميـ العالي                                                                                               

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 يد فريد بوز                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ ،2019 فيفري  10مؤرخ في  307مقرر رقـ 

 1بسمؾ الكتاب، رتبة كاتب مديرية رئيسي لجامعة باتنة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضػمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19مؤرخ في ال 06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمػومػية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

في المؤسسات واإلدارات العمومية،   ؾ المشتركةالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسال
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائ  .ياوا 
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، المتضمف فت  االمتحاف الميني  لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب، 2018سبتمبر  02المؤرخ في  31وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .رتبة كاتب مديرية رئيسي

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة المادة األولى: 
، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الكتاب رتبة كاتب مديرية رئيسي، والمذكور أعاله

 .2019جانفي  13(، ابتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد )
                           ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
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 يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ ،2019 فيفري  10مؤرخ في  308مقرر رقـ 

 1بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة باتنة        
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427عاـ  جمادػ الثانية 19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ألساسي العػاـ لموظيفة العموميةالقانوف ا
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق   1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

محقي ، المتضمف فت  امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ م2018سبتمبر  02لمؤرخ في ا 32وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .اإلدارة رتبة ممحق اإلدارة

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ي لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف المين

 .2019جانفي  13(، ابتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
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 يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ ،2019 فيفري  10مؤرخ في  309مقرر رقـ 
 1عية لجامعة باتنةبسمؾ تقنيي المخابر الجامعية، رتبة تقني ساـ لممخابر الجام

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ألساسي العػاـ لموظيفة العموميةالقانوف ا
ماؼ سنة  5الموافػػػػق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي ، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف2010
أفري  سنة  25الموافق   1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فت  االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ تقنيي 2018سبتمبر 02المؤرخ في  33وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .، رتبة تقني ساـ لممخابر الجامعيالمخابر الجامعية

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ تقنيي المخابر الجامعية رتبة تقني 

 .2019جانفي  13(، ابتداء مف تاريخ 1ساـ لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد)
 ي النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر ف :2المادة 
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 يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ ،2019 فيفري  10مؤرخ في  310مقرر رقـ 

 1بسمؾ مساعدي المكتبات الجامعية، رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية لجامعة باتنة
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ألساسي العػاـ لموظيفة العموميةالقانوف ا
، 2010ماؼ سنة  5الموافػػػػق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ي.لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العال المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف
أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ 03المؤرخ في 194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ت واإلدارات العمومية مؤسسػا، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في ال2012
جرائيا  .وا 
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، المتضمف فت  االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2018سبتمبر  02المؤرخ في  34وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .رتبة مساعد بالمكتبات الجامعية مساعدؼ المكتبات الجامعية،

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194ذؼ رقـ مف المرسـو التنفي 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ مساعدؼ المكتبات الجامعية، رتبة 

 .2019جانفي  13(، ابتداء مف تاريخ 1مساعد بالمكتبات الجامعية ، لمدة شير واحد )
  لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية :2المادة 
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 يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ ،2019 فيفري  10مؤرخ في  311مقرر رقـ 

 1بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي لجامعة باتنة
 

 العممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث 
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ارات العمومية، في المؤسسات واإلد خاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركةالمتضمف القانوف األساسي ال
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق   1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ػات واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسس2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فت  االمتحاف الميني  لاللتحاؽ بسمؾ 2018سبتمبر  02المؤرخ في  37وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25خ في المؤر  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف رتبة عوف إدارة 

 .2019جانفي  13(، ابتداء مف تاريخ 1رئيسي، لمدة شير واحد )
  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
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 يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ ،2019 فيفري  10مؤرخ في  312مقرر رقـ 
 1بسمؾ الميندسيف المعمارييف، رتبة ميندس معماري رئيسي لجامعة باتنة

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمػومية
، 2009جويمية سنة  22الموافق  1430رجب عاـ  29المؤرخ في  241-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ؾ التقنية الخاصة باإلدارة المكمفة بالسكف والعمرافالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسال
أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فت  امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف 2018سبتمبر  02المؤرخ في  42تضى المقرر رقـ وبمق -
 .المعمارييف، رتبة ميندس معمارؼ رئيسي

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ه، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف المعمارييف، رتبة والمذكور أعال

 .2019جانفي  14(، ابتداء مف تاريخ  1ميندس معمارؼ رئيسي، لمدة شير واحد )
  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2019 فيفري  10حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ ،2019 فيفري  10مؤرخ في  313مقرر رقـ 

 بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة المدية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427مادػ الثانية عاـ ج 19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العػاـ لموظيفة العمػومية
مايو سنة  5الموافق  1431اـ جمادػ األولى ع 20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ة بالتعميـ العاليالمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاص 2010
أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03مؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ت  واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػا2012
جرائيا  .وا 
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، المتضمف فت  امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي 2018مبر سبت 27المؤرخ في  02وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .المخابر الجامعية، رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية
 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء 

 . 2019فيفرؼ  10(، ابتداء مف تاريخ 1ميندس رئيسي لممخابر الجامعية، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 

 2019فيفري  10حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ ،2019 فيفري  10مؤرخ في  314مقرر رقـ 

 بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي لجامعة المدية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15فق الموا 1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ت  واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػا2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فت  االمتحاف الميني  لاللتحاؽ بسمؾ 2018بر سبتم 27المؤرخ في  06وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيس

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
اللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف، رتبة عوف إدارة والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني ل

 .2019فيفرؼ  10(، ابتداء مف تاريخ 1رئيسي، لمدة شير واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2019فيفري  10حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ ،2019 فيفري  10مؤرخ في  343مقرر رقـ 
 بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة لجامعة المدية

 

 لتعميـ العالي والبحث العممي،إف وزير ا
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ألساسي العػاـ لموظيفة العمومية،القانوف ا
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

دارات العمومية، تضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلالم
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في 194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ت واإلدارات العمومية وص المينية في المؤسسػا، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفح2012
جرائيا  .وا 

حقي ، المتضمف فت  امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ مم2018سبتمبر  27المؤرخ في  05وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق اإلدارة، 

 .2019فيفرؼ  10(، ابتداء مف تاريخ 1لمدة شير واحد )
 .ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 

 2019فيفري  10حػرر بالجزائر في                                                                                                 
 مي ع/وزير التعميـ العالي والبحث العم                                                                                               

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء إمتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ ،2019 فيفري  26مؤرخ في  513مقرر رقـ 

 محافظي المكتبات الجامعية، رتبة محافظ المكتبات الجامعية لجامعة العمـو والتكنولوجيا وىراف
 

 ممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث الع
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العػاـ لموظيفة العمػومية
 2010مايو سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .اسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العاليالمتضمف القانوف األس
أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03مؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائي  .اوا 
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، المتضمف فت  إمتحاف ميني لإللتحاؽ بسمؾ محافظي 2018أكتوبر  09المؤرخ في  711وبمقتضى المقرر رقـ  -
  .المكتبات الجامعية، رتبة محافع المكتبات الجامعية

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة 

 .2019فيفرؼ  24(، إبتداء مف تاريخ 1محافع المكتبات الجامعية، لمدة شير واحد )
 المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا  :2المادة 

 2019فيفري  26حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بسمؾ محافظي يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ ،2019 فيفري  26مؤرخ في  514مقرر رقـ 

 المكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوى الثاني لجامعة العمـو والتكنولوجيا وىراف 
 

 عالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ ال
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 .ساسي العػاـ لموظيفة العمػوميةالقانوف األ
مايو سنة  5الموافق  1431ـ جمادػ األولى عا 20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي ف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميفالمتضم 2010
أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03مؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

عمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات ال2012
جرائياو   .ا 

، المتضمف فت  امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ محافظي 2018أكتوبر  09المؤرخ في  706وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .بات الجامعية مف المستوػ الثانيالمكتبات الجامعية، رتبة ممحق بالمكت

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194 مف المرسـو التنفيذؼ رقـ 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات الجامعية، رتبة 

 فيفرؼ  24(، ابتداء مف تاريخ 1ممحق بالمكتبات الجامعية مف المستوػ الثاني، لمدة شير واحد )
2019. 

 رة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النش: 2المادة 
                                           

 2019فيفري  26حػرر بالجزائر في                                                                                                
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                

 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   
 بوزيد فريد                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ ،2019 فيفري  26مؤرخ في  515مقرر رقـ 
 وثائقي أميف محفوظات لجامعة العمـو والتكنولوجيا وىرافالوثائقييف أمناء المحفوظات، رتبة 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  06-03بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، 
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

دارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإل
 .المعدؿ والمتمـ

أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012

جرائياو   .ا 
، المتضمف فت  االمتحاف الميني  لاللتحاؽ بسمؾ 2018 أكتوبر 09المؤرخ في  705وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .فوظاتوظات، رتبة وثائقي أميف محالوثائقييف أمناء المحف
 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

، 2012أفري  سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجاؿ إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الوثائقييف أمناء المحفوظات، رتبة 

 .2019فيفرؼ  24ابتداء مف تاريخ  (،1وثائقي أميف محفوظات، لمدة شير واحد )
  ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
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عمـو كمية العمـو اإلنسانية والاليياكل السابقة ل يتضمف وضع ،2019 فيفري  28مؤرخ في  98رقـ مقرر 

 ، تحت تصرؼ المدرسة العميا لألساتذة بوىراف1اإلسالمية التابعة لجامعة وىراف
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017يشت سنة  17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤّرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13لمرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ا -

 الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 دارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ.المتضمف تنظيـ اإل
، 2014يشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤّرخ في  230-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الُمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بوىراف.
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-84، ُيعدؿ وُيتمـ المرسوـ رقـ 2014بر سنة سبتم 22المؤّرخ في  262-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ، والُمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا.1984أوت سنة  18المؤّرخ في  2011

المتضمف وضع اليياك  البيدايوجية واإلدارية التابعة  2015أوت  05المؤّرخ في  420وبمقتضى المقرر رقـ  -
 وىراف.، تحت تصرؼ المدرسة العميا لألساتذة ب1لجامعة وىراف

 

 ّررػػػػػػػيق
 

كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية التابعة لجامعة ل السابقة  يياك الييدؼ ىذا المقرر إلى وضع  المادة األولى:
 ، تحت تصرؼ المدرسة العميا لألساتذة بوىراف، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر.1وىراف

 راف، بك  األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه اليياك .تتكف  المدرسة العميا لألساتذة بوى :2المادة 
المتضمف وضع اليياك  البيدايوجية واإلدارية  2015أوت  05المؤّرخ في  420ُتمغى أحكاـ المقرر رقـ  :3المادة 

 ، تحت تصرؼ المدرسة العميا لألساتذة بوىراف.1التابعة لجامعة وىراف
سائ  وُمراقبة التسيير، ومدير التنمية واالستشراؼ، باإلدارة المركزية ُيكّمف ك  مف مدير الميزانية والو  :4المادة  

، ومدير المدرسة العميا لألساتذة بوىراف، ك  1لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة وىراف
 .العالي والبحث العممي فيما يخصو، بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ

 2019 فيفري  28حرر بالجزائر في                                                                                                   
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                         
 األستاذ طاىر حجار                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كمية العموـ اإلنسانيةالسابقة ل ياكلاليالمتضمف وضع  2019فيفري  28المؤرخ في  98ممحق بالم قرر رقـ 

 ، تحت تصرؼ المدرسة العميا لألساتذة بوىراف1التابعة لجامعة وىراف والعموـ اإلسالمية
كػػ  كميػػة العمػػوـ اإلنسػػانية والعمػػوـ اإلسػػالمية والمسػػماة بمدرسػػة األشػػغاؿ العموميػػة سػػابقا  التابعػػة لجامعػػة توضػػع ىيا

، وتحػػػوؼ ىػػػذه 2ـ 6423، تحػػػت تصػػػرؼ المدرسػػػة العميػػػا لألسػػػاتذة بػػػوىراف، والمقػػػدرة مسػػػاحتيا اإلجماليػػػة 1وىػػػراف
 اليياك  عمى المحالت اإلدارية والبيدايوجية التالية:

 ( الجناحA :) دارية مساحتيا اإلجمالية  .2ـ 1603عبارة عف ىياك  بيدايوجية وا 
 ( الجناحB :) دارية مساحتيا اإلجمالية  .2ـ 1669عبارة عف ىياك  بيدايوجية وا 
 ( الجناحC :) 2ـ 1096عبارة عف مكتبة ومطعـ مساحتو اإلجمالية. 
 ( الجناحD :) 2ـ 604عبارة عف مدرج مساحتو اإلجمالية. 
 ( الجناحE :)2ـ 373ارة عف مصمى ونادؼ مساحتو اإلجمالية عب. 
 ( الجناحF :) 2ـ 368عبارة عف مركز طبي اجتماعي مساحتو اإلجمالية. 

 

 المرافق -
 .2ـ 347 مخازف: بمساحة تقدر حوالي 03 -
 .2ـ 30 مراب: بمساحة تقدر حوالي 01 -
 .2ـ 308 موقفيف لمسيارات: بمساحة تقدر حوالي 02 -
 .2ـ 18 ة تقدر حواليمركزيف لممراقبة: بمساح 02 -
 .2ـ 10 محوؿ كيربائي: بمساحة تقدر حوالي 01 -
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 يتضمف وضع ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، ،2019 مارس 13مؤرخ في  100رقـ مقرر 
ببف عكنوف، تحت تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، واألكاديمية الجزائرية لمعمـو 

كز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، ومركز والتكنولوجيات، ومركز تطوير الطاقات المتجددة، ومر 
 البحث في التكنولوجيات الصناعية، ومركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء 1988 مارس سنة 22الموافق  1408شواؿ عاـ  7المؤّرخ في  60-88بمقتضى المرسـو رقـ  -

 طاقات المتجددة، المعّدؿ والمتمـ.مركز تنمية ال
 مارس سنة 10الموافق  1436جمادػ األولى عاـ  19المؤرخ في  85-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، المتضمف إنشاء األكاديمية الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات الذؼ يحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا2015
 ،2017سنة  يشت 17الموافق  1438ذؼ القعدة عاـ  25المؤّرخ في  243-17بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ و  -

 مف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتض
ديسمبر  14الموافق  1412جمادػ الثانية عاـ  07المؤّرخ في  477-91التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 المغة العربية، المعّدؿ والمتمـ.ث العممي والتقني لتطوير ، والمتضمف إنشاء مركز البح1991 سنة
، 1992 مايو سنة 23الموافق  1412ذؼ القعدة عاـ  20المؤّرخ في  214-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ية الكيميائية، المعّدؿ والمتمـ.والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائ
، 1992يوليو سػنة  6الموافق  1413 محـر عاـ 5المؤّرخ في  280-92سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -

 لحاـ والمراقبة، المعّدؿ والمتمـ.والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإل
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحّدد صالحيات وز الذؼ 
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ي والبحث العممي وسيرىا، المعّدؿ.المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العال
، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  81-13رقـ  وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -

 مبحث العممي والتطوير التكنولوجي.الذؼ ُيحدد مياـ المديرية العامة ل
المتضمف تحوي  اليياك  التابعة سابقا  لمدرسة  2015ديسمبر  02المؤّرخ في  674وبُمقتضى المقرر رقـ  -

، والديواف الوطني لمخدمات الجامعية، اإلدارة 3ة بحيدرة والية الجزائر، لفائدة جامعة الجزائرالدراسات العميا التجاري
 المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي واألكاديمية الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات، الُمعدؿ.

ىياك  مدرسة الدراسات المتضمف وضع جزء مف  2018نوفمبر  27المؤّرخ في  365وبُمقتضى المقرر رقـ  -
العميا التجارية سابقا  ببف عكنوف، تحت تصرؼ وحدة البحث في التحالي  والتطوير التكنولوجي في البيئة لدػ 

 مركز البحث العممي في التحالي  الفيزيائية والكيميائية. 
الدراسات  المتضمف وضع جزء مف ىياك  مدرسة 2018نوفمبر  27المؤّرخ في  366وبُمقتضى المقرر رقـ  -

 العميا التجارية سابقا  ببف عكنوف، تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.



      2019-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   390

 

 

 

المتضمف وضع جزء مف ىياك  مدرسة الدراسات  2018نوفمبر  27المؤّرخ في  367وبُمقتضى المقرر رقـ  -
 بحث في العموـ والتكنولوجيا.العميا التجارية سابقا  ببف عكنوف، تحت تصرؼ الوكالة الموضوعاتية لم

 

 ّررػػػػػػػيق
 

توضع ىياك  مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقا  ببف عكنوف، تحت تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة  المادة األولى:
التعميـ العالي والبحث العممي، واألكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكنولوجيات، ومركز تطوير الطاقات 

مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية، ومركز البحث في التكنولوجيات المتجددة، و 
الصناعية، ومركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية الكيميائية، كما ىو مبّيف في المالحق 

 المرفقة بيذا المقرر.  06و 05و 04و 03و 02و 01
التعميـ العالي والبحث العممي واألكاديمية الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات  تتكف  اإلدارة المركزية لوزارة: 2المادة 

ومركز تطوير الطاقات المتجددة ومركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ومركز البحث في 
ء المتعّمقة التكنولوجيات الصناعية ومركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية الكيميائية، باألعبا

 بتسيير الجزء المخصص لك  منيا.
 ُتمغى أحكاـ ك  مف: :3المػادة 

المتضمف تحوي  اليياك  التابعة سابقا  لمدرسة الدراسات  2015ديسمبر  02المؤّرخ في  674المقرر رقـ  -
عية، اإلدارة ، والديواف الوطني لمخدمات الجام3العميا التجارية بحيدرة والية الجزائر، لفائدة جامعة الجزائر

 المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي واألكاديمية الجزائرية لمعموـ والتكنولوجيات، الُمعدؿ.
المتضمف وضع جزء مف ىياك  مدرسة الدراسات العميا  2018نوفمبر  27المؤّرخ في  365المقرر رقـ  -

  والتطوير التكنولوجي في البيئة لدػ التجارية سابقا  ببف عكنوف، تحت تصرؼ وحدة البحث في التحالي
 مركز البحث العممي في التحالي  الفيزيائية والكيميائية.

المتضمف  وضع جزء مف ىياك  مدرسة الدراسات العميا  2018نوفمبر  27المؤّرخ في  366المقرر رقـ  -
 عربية.التجارية سابقا  ببف عكنوف، تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة ال

المتضمف وضع جزء مف ىياك  مدرسة الدراسات العميا  2018نوفمبر  27المؤّرخ في  367المقرر رقـ  -
 التجارية سابقا  ببف عكنوف، تحت تصرؼ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا.

الميزانية والوسائ  وُمراقبة  ُيكّمف ك  مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير: 4المادة 
ورئيس  التسيير، ومدير التنمية واالستشراؼ، باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي،

األكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكنولوجيات، ومدير مركز تطوير الطاقات المتجددة، ومدير مركز البحث 
ومدير مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، ومدير مركز  العممي والتقني لتطوير المغة العربية،

البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية الكيميائية، ك  فيما يخصو، بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2019 مارس 13حرر بالجزائر في                                                             
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي             
 األستاذ طاىر حجار               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضمف وضع ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، 2019مارس  13مؤرخ في ال 100بالم قرر رقـ  01 ممحق
 ببف عكنوف، تحت تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي واألكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكنولوجيات

 بية ومركز البحث في التكنولوجيات الصناعيةومركز تطوير الطاقات المتجددة ومركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العر 
 لبحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائيةومركز ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، تقع بمدرسة الدراسات لعممياإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث االيياك  الموضوعة تحت تصرؼ 

 العميا التجارية سابقَا ببف عكنوف، وىي عبارة عف:
 

 ( الجناحB :)( يتكوف مف طابقيفR+1 بمساحة إجمالية تقدر )  2ـ 640بػ. 
 

 الطابق األرضي 
 07  لك  منيا.  2ـ 35,25قاعات بمساحة  تقدر بػ 
 2ـ 14,44المدخ  بمساحة تقدر بػ  بيو.     
 01 2ـ 17,39بمساحة تقدر بػ  دورة لممياه.     
 2ـ 52,87بمساحة تقدر بػ  رواؽ. 
 01  2ـ 5مح  تقني بمساحة تقدر بػ. 
 01  2ـ 17,86مكتب بمساحة تقدر بػ. 

 

 الطابق األوؿ 
 07  لك  منيا. 2ـ 35,25قاعات بمساحة  تقدر بػ 
 01  2ـ 17,39دورة لممياه بمساحة تقدر بػ.     
 01  2ـ 52,87رواؽ بمساحة تقدر بػ. 
 01  2ـ 5مح  تقني بمساحة تقدر بػ. 
 02  لك  منيما. 2ـ 17,86مكتبيف بمساحة تقدر بػ 

 

 ( الجناحH :)( يتكوف مف طابقيفR+1 بمساحة إجمالية تقدر بحوالي )2ـ 331. 
 

 الطابق األرضي 
 01  2ـ 104,38قاعة بمساحة  تقدر بػ. 
 01  2ـ 18,36بيو المدخ  بمساحة تقدر بػ.      
 01 2ـ 12,13ممياه بمساحة تقدر بػ دورة ل.     
 01  2ـ 12,56مطبخ بمساحة تقدر بػ. 

 

 الطابق األوؿ 
 01  2ـ 36بيو المدخ  بمساحة تقدر      
 03 لك  منيما.  2ـ 49,30مكاتب بمساحة تقدر بػ 
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 ( الجناحI :)( يتكوف مف طابقيفR+1 بمساحة إجمالية تقدر بحوالي )2ـ 640. 
 

 الطابق األرضي 
 13  لك  منيا.  2ـ 15,75بمساحة  تقدر بػ يرفة 
 02 .دورات لممياه 
 01  2ـ 45رواؽ مساحتو حوالي. 

 

 الطابق األوؿ 
 14  لك  منيا.  2ـ 15,75يرفة  بمساحة  تقدر بػ 
 02 .دورات لممياه 
 01  2ـ 45رواؽ مساحتو حوالي. 

 

 ( الجناحF :)( يتكوف مفR+2)  2ـ 960بمساحة إجمالية تقدر بحوالي. 
 05 مع األمانات. مكاتب 
 36 .مكتب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمف وضع ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، 2019مارس  13مؤرخ في ال 100بالم قرر رقـ  02 ممحق

 اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي واألكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكنولوجيات ببف عكنوف، تحت تصرؼ
 ومركز تطوير الطاقات المتجددة ومركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ومركز البحث في التكنولوجيات الصناعية

 ائية الكيميائيةلبحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيومركز ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

، تقع بمدرسة الدراسات العميا التجارية األكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكنولوجياتاليياك  الموضوعة تحت تصرؼ 
 سابقَا ببف عكنوف، وىي عبارة عف:

  الجناح(A) طابقيف : يتكوف مف(R+1)  2ـ 640بمساحة إجمالية تقدر بحوالي. 
 03 .مكاتب مع األمانات 
 07 .مكاتب 
 02 .)قاعتيف )لالجتماعات، لألساتذة 
 01 .قاعة لألرشيف والمخزف 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمف وضع ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، 2019مارس  13مؤرخ في ال 100بالم قرر رقـ  03 ممحق

 ببف عكنوف، تحت تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي واألكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكنولوجيات
 لعممي والتقني لتطوير المغة العربية ومركز البحث في التكنولوجيات الصناعيةومركز تطوير الطاقات المتجددة ومركز البحث ا

 لبحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائيةومركز ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

، تقع بمدرسة الدراسات العميا التجاريػة (CDER) قات المتجددةمركز تطوير الطااليياك  الموضوعة تحت تصرؼ 
 سابقَا ببف عكنوف، وىي عبارة عف:
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 ( الجناحD :)( يتكوف مف طابقيفR+1)  2ـ 960بمساحة إجمالية تقدر بػ. 
 

 الطابق األرضي 
 13  لك  منيا. 2ـ 15,75يرفة بمساحة  تقدر 
 03 .دورات لممياه 
 01 2ـ 45 رواؽ مساحتو حوالي. 

 

 لطابق األوؿا 
 14  لك  منيا.  2ـ 15,75يرفة  بمساحة  تقدر 
 03 .دورات لممياه 
 01 2ـ 45 رواؽ مساحتو حوالي. 

 

 الطابق الثاني 
 14  لك  منيا. 2ـ 15,75يرفة  بمساحة  تقدر 
 03 .دورات لممياه 
 01 2ـ 45 رواؽ مساحتو حوالي. 

 

 ( الطابق األوؿ لمجناحC :) 2ـ 320مساحتو اإلجمالية تقدر بحوالي. 
 07  لك  منيا. 2ـ 18,33قاعات بمساحة تقدر 
 01  2ـ 35,25مكتب بمساحة تقدر. 
 01  2ـ 17,62مكتب بمساحة تقدر. 
 01  2ـ 16,92دورة لممياه بمساحة تقدر. 
 01  2ـ 58,99رواؽ بمساحة  تقدر. 

  :2ـ 1370,38مساحتو اإلجمالية تقدر بحوالي جناح المطعـ والنادي. 
  2ـ 191,31مساحتو اإلجمالية تقدر بحوالي  مقعد: 140مدرج بسعة. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمف وضع ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، 2019مارس  13مؤرخ في ال 100بالم قرر رقـ  04 ممحق

 بف عكنوف، تحت تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي واألكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكنولوجياتب
 ومركز تطوير الطاقات المتجددة ومركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ومركز البحث في التكنولوجيات الصناعية

 في التحاليل الفيزيائية الكيميائيةلبحث العممي والتقني ومركز ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، تقػع بمدرسػة (CRSTDLA) مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية اليياك  الموضوعة تحت تصػرؼ
 :الدراسات العميا التجارية سابقَا ببف عكنوف، وىي

 

  :جناح المكتبة ( يتكوف مف طابقيفR+1)  2ـ640بمساحة إجمالية تقدر بحوالي. 
 

 الطابق األرضي 
 02 قاعتيف كبيرتيف.    
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 الطابق األوؿ 
 01  2ـ162,40قاعة مساحتيا تقدر بػ. 
 01  2ـ 53,76قاعة مساحتيا تقدر بػ. 
 01  2ـ 14,50مكتب مساحتو تقدر بػ. 
 02  لك  منيما. 2ـ 18مكتبيف بمساحة تقدر بػ 
 01  2ـ 24مكتب مساحتو تقدر بػ. 
 01  2ـ 31,50مكتب مساحتو تقدر بػ. 
 01  ـ 11,36دورة لممياه بمساحة تقدر بػ. 
 01  2ـ 24,76بيو المدخ  الرئيسي مساحتو تقدر بػ. 
 01 2ـ 39 رواؽ مساحتو تقدر بػ. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمف وضع ىياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية سابقًا، 2019مارس  13مؤرخ في ال 100بالم قرر رقـ  05 ممحق

 ولوجياتببف عكنوف، تحت تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي واألكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكن
 ومركز تطوير الطاقات المتجددة ومركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ومركز البحث في التكنولوجيات الصناعية

 لبحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائيةومركز ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، تقع بمدرسة الدراسات العميػا (CRTIمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية )اليياك  الموضوعة تحت تصرؼ 
 التجارية سابقَا ببف عكنوف، وىي عبارة عف:

 ( الجناحE:) ( يتكوف مفR+2 مساحتو اإلجمالية تقدر بحوالي ،)2ـ 960. 
 

 الطابق األرضي 
 13  لك  منيا. 2ـ 15,75يرفة بمساحة  تقدر 
 03 .دورات لممياه 
  01 2ـ 45رواؽ مساحتو حوالي. 

 

 الطابق األوؿ 
 14  لك  منيا. 2ـ 15,75يرفة  بمساحة  تقدر 
 03 .دورات لممياه 
 01  2ـ 45رواؽ مساحتو حوالي. 

 

 الطابق الثاني 
 14  لك  منيا. 2ـ 15,75يرفة  بمساحة  تقدر 
 03 .دورات لممياه 
 01  2ـ 45رواؽ مساحتو حوالي. 

 2ـ 700مساحتو اإلجمالية تقدر بحوالي : مقعد 400 بسعة مدرج. 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لتجارية سابقًا،المتضمف وضع ىياكل مدرسة الدراسات العميا ا 2019مارس  13مؤرخ في ال 100بالم قرر رقـ  06 ممحق
 ببف عكنوف، تحت تصرؼ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي واألكاديمية الجزائرية لمعمـو والتكنولوجيات

 ومركز تطوير الطاقات المتجددة ومركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ومركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
 ث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائيةلبحومركز ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، تقع (CRAPC)مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائي اليياك  الموضوعة تحت تصرؼ 

 جارية سابقَا ببف عكنوف، وىي:بمدرسة الدراسات العميا الت
 ( الطابق األرضي لمجناحC :) 2ـ 320مساحتو اإلجمالية تقدر بحوالي. 

 06  لك  منيا.  2ـ 35,25قاعات بمساحة تقدر بػ 
 01  2ـ 18,33مكتب بمساحة تقدر بػ. 
 01  2ـ 17,62بيو المدخ  بمساحة تقدر بػ. 
 01  2ـ 16,92دورة لممياه بمساحة تقدر بػ. 
 01  2ـ 53,04بمساحة تقدر بػ رواؽ. 
 01  2ـ 4,25مخزف بمساحة تقدر بػ. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف وضع  جزء مف ىياكل جامعة مستغانـ تحت تصرؼ ،2019 مارس 27مؤرخ في  102رقـ مقرر 
 ئية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماةمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميا 

 »الكيميائية األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية«
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2017سنة  يشت 17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25خ في المؤرّ  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -
 ،المعدؿ.المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 

 ،1992 سنة مايو 23الموافق  1412عاـ  ذؼ القعدة 20خ في المؤرّ  214-92رقـ  التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 المتمـ.إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية الكيميائية، المعدؿ و المتضمف و 

، 1998يوليو سنة  7افق المو  1419ربيع األوؿ  13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعدؿ والمتمـ.

 ،2012 سنة يوليو 21الموافق  1433عاـ  رمضاف 9خ في المؤرّ  293-12رقـ  التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 تسييرىا.المحدد لمياـ المصال  المشتركة لمبحث العممي والتقني والتطوير التكنولوجي وتنظيميا و 

 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -
 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدّ 

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 لي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ.دارة المركزية لوزارة التعميـ العاالمتضمف تنظيـ اإل

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 مبحث العممي والتطوير التكنولوجي.الذؼ ُيحدد مياـ المديرية العامة ل
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 ّررػػػػػػػيق
 

ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع جزء مف ىياك  جامعة مستغانـ، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر تحت  :لىالمادة األو 
تصرؼ مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة 

 .»الكيميائية األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية «المسماة 
 هبك  األعباء المتعّمقة بتسيير ىذمركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية الكيميائية،  تكف ي :2المادة 

 ك .االيي
الوسائ  وُمراقبة و مدير الميزانية المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، و  ُيكّمف ك  مف :3المادة 

زية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة باإلدارة المرك ومدير التنمية واالستشراؼ، ،التسيير
بتنفيذ ىذا  ،ك  فيما يخصوومدير مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية الكيميائية،  مستغانـ،

 المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 مارس 27حرر بالجزائر في                                                             
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي             
 األستاذ طاىر حجار               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة مستغانـ تحت تصرؼ مركز البحث العممي تضمف وضع جزء مف ىياكلي 2019مارس  27 المؤّرخ في 102 قـر  م ػمػػػحق بالم قرر

 »الكيميائية األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية «والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة
Site d’implantation : Faculté des sciences exactes (Université de Mostaganem). 

Nombre d’étage : R+1 
 

Surface totale (m
2
) Nombre Surface (m

2
) Désignation des locaux 

200.00 1 200.00 Hall d’exposition, et de réception 

95.00 1 95.00 Cafeteria  

11.50 1 11.50 Salle de produit chimique 

08.20 1 08.20 Salle de réactifs 

27.00 1 27.00 Magasin moyens généraux 

09.00 1 09.00 Local technique  

13.70 1 13.70 Salle 01 (laboratoire) 

66.90 3 22.30 Salle 02, 03, 04 (laboratoire) 

09.40 1 09.40 Salle 05 (laboratoire) 

14.90 1 14.90 Salle 06 (laboratoire) 

32.15 1 32.15 Salle 07 (laboratoire) 

37.00 1 37.00 Hall, circulation  

113.00 4 28.25 Salle 08, 09, 10,11 (laboratoire) 

15.50 1 15.50 Salle 12 (laboratoire) 

47.00 1 47.00 Hall, circulation 

40.00 2 20.00 Sanitaire homme, femme + Sas 

125.00 1 125.00 Hall et circulation  

24.50 1 24.50 Bureau de directeur de plateau technique 

12.50 1 12.50 Bureau secrétaire + salle d’attente 

18.00 1 18.00 Salle intelligente 

22.00 2 11.00 Bureau d’ingénieur 01, 04 

32.00 2 16.00 Bureau d’ingénieur 02, 03 

24.00 2 12.00 Bureau comptabilité 01 ,02 

16.00 1 16.00 Bureau d’hygiène et de sécurité 

16.00 1 16.00 Bureau d’ordre de réflexion 

22.00 2 11.00 Bureau de techniciens 01, 02 

45.00 1 45.00 Salle Bibliothèque 

38.00 1 38.00 Salle de lecture 
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38.00 1 38.00 Salle de cour /salle de réunion 

10.00 1 10.00 Salle d’archives 

09.00 1 09.00 Kitchenette 

12.00 1 12.00 Sanitaire + Sas 

12.50 1 12.50 Salle de stockage des bouteilles de gaz 

12.50 1 12.50 Salle de verrerie, et soudure 

12.50 1 12.50 Groupe d’électrogène de secours 

12.50 1 12.50 Local poubelles 

20.00 1 20.00 Local poste transformateur 

1274.25 m
2

 Surface globale (m
2
) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف وضع  جزء مف ىياكل جامعة بجاية تحت تصرؼ ،2019مارس  27مؤرخ في  103رقـ مقرر 

 توطيف المصمحة المشتركة المسماةمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية ل 
 »األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية والكيميائية«

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  يشت 17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25خ في المؤرّ  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -
 ، المعدؿ.المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 

 ،1992 سنة مايو 23الموافق  1412عاـ  ذؼ القعدة 20خ في المؤرّ  214-92رقـ  التنفيذؼ المرسوـ قتضىوبم -
 ية والكيميائية، المعدؿ والمتمـ.إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائالمتضمف و 

، 1998يوليو سنة  7ق المواف 1419ربيع األوؿ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 والمتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ.

 ،2012 سنة يوليو 21الموافق  1433عاـ  رمضاف 9خ في المؤرّ  293-12رقـ  التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 ير التكنولوجي وتنظيميا وتسييرىا.المحدد لمياـ المصال  المشتركة لمبحث العممي والتقني والتطو 

 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -
 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدّ 

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 لي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ.ة المركزية لوزارة التعميـ العاالمتضمف تنظيـ اإلدار 

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 مبحث العممي والتطوير التكنولوجي.الذؼ ُيحدد مياـ المديرية العامة ل

 
 

 ّررػػػػػػػيق
 

ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع جزء مف ىياك  جامعة بجاية، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر تحت  لمادة األولى:ا
تصرؼ مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة 

 .»األرضية التقنية في التحالي  الفيزيائية والكيميائية«المسماة 
 هبك  األعباء المتعّمقة بتسيير ىذالبحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائية،  مركز تكف ي :2المادة 

 ك .االيي
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الوسائ  وُمراقبة و مدير الميزانية المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، و  ُيكّمف ك  مف :3المادة 
ة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة باإلدارة المركزي ومدير التنمية واالستشراؼ، ،التسيير
بتنفيذ ىذا  ،ك  فيما يخصوومدير مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائية،  بجاية،

 المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 مارس 27حرر بالجزائر في                                                             
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي             
 األستاذ طاىر حجار               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة بجاية تحت تصرؼ مركز البحث العمميوضع  جزء مف ىياكل جامعيتضمف  2019مارس  27المؤّرخ في  103 م ػمػػػحق بالم قرر رقـ

 .»األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية والكيميائية «والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة
 

Site d’implantation : Campus Targa Ouzemour (Université de Béjaia). 
Nombre d’étage : RDC 

 

Surface totale (m2) Nombre Surface (m2) Désignation des locaux 

28.94 01 28.94 Laboratoire pour appareil : ICP-AES. 

38.46 01 38.46 
Laboratoire pour appareil : SAA four graphite et 
flamme+analyseur de mercure. 

19.88 01 19.88 

Laboratoire pour appareil : spectromètre infrarouge a 
transformée de fourrier FTIR pour l’analyse d’éléments 
organiques et de certains éléments inorganiques. 

14.75 01 14.75 
Laboratoire pour appareil : analyse thermique simultanée 
(ATD, ATG, DSC). 

 
65.52 
19.57 

 
01 
01 

 
65.52 
19.57 

Laboratoire pour appareil : MEB 
Local 1 
Local 2 

 
30.48 
21.24 

 
01 
01 

 
30.48 
21.24 

Laboratoire pour appareil : GC-MS 
Local 1 
Local 2 

37.09 01 37.09 Laboratoire pour appareil : Diffraction RX 

25.08 01 25.08 Laboratoire pour appareil : RMN du liquide. 

28.95 01 28.95 
Laboratoire pour appareil : système chromatographie 
ionique. 

23.66 01 23.66 Laboratoire pour appareil : titrateur. 

14.70 01 14.70 Salle de balance. 

14.70 01 14.70 Salle de four. 

10.43 01 10.43 Salle pour appareillage à eau permutés. 

14.70 01 14.70 Salle de lavage des verreries. 

19.98 01 19.98 Salle d’attaque n°1. 

19.81 01 19.81 Salle d’attaque n°2. 

19.95 01 19.95 Salle de préparation d’échantillon. 

19.96 01 19.96 Salle de maintenance. 

14.82 01 14.82 Vestiaires et douches homme. 

14.82 01 14.82 Vestiaires et douches femme. 

19.82 01 19.82 Magasin d’acides et réactifs n°1. 

11.30 01 11.30 Salle d’ensemble de production d’azote liquide. 

115.60 12 9.63 Box techniciens. 

26.75 01 26.75 Bureau directeur. 

38.17 01 38.17 Salle de réunions. 

13.94 01 13.94 Bureau secrétariat. 

191.53 / 191.53 Circulation. 

954.46 m2 Surface globale (m2) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف وضع  جزء مف ىياكل جامعة األغواط تحت تصرؼ ،2019 مارس 27مؤرخ في  104رقـ مقرر 
 ي في التحاليل الفيزيائية الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماةمركز البحث العممي والتقن 

 »األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية والكيميائية«
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2017 سنة يشت 17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25خ في المؤرّ  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -
 ، المعدؿ.تضمف تعييف أعضاء الحكومةالمو 

 ،1992 سنة مايو 23الموافق  1412عاـ  ذؼ القعدة 20خ في المؤرّ  214-92رقـ  التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 ائية، المعّدؿ والمتمـ.إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميالمتضمف و 

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

 ،2012 سنة يوليو 21الموافق  1433عاـ  رمضاف 9خ في المؤرّ  293-12رقـ  التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 ير التكنولوجي وتنظيميا وتسييرىا.والتطو  المحدد لمياـ المصال  المشتركة لمبحث العممي والتقني

 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدّ 

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 لي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ.المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العا

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 والتطوير التكنولوجي.مبحث العممي الذؼ ُيحدد مياـ المديرية العامة ل

 

 ّررػػػػػػػيق
 

ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع جزء مف ىياك  جامعة األيوا ، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر تحت  المادة األولى:
تصرؼ مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة 

 .»الكيميائية لتحالي  الفيزيائيةاألرضية التقنية في ا «المسماة 
 هبك  األعباء المتعّمقة بتسيير ىذمركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائية،  تكف ي :2المادة 

 ك .االيي
الوسائ  وُمراقبة و مدير الميزانية المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، و  ُيكّمف ك  مف :3المادة 

باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة  ومدير التنمية واالستشراؼ، ،التسيير
بتنفيذ  ،ك  فيما يخصوومدير مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائية،  األيوا ،

 البحث العممي.ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و 
 2019 مارس 27حرر بالجزائر في                                                             
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي             
 األستاذ طاىر حجار               
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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وضع جزء مف ىياكل جامعة األغواط تحت تصرؼ مركز البحث العممي  يتضمف 2019مارس  27المؤّرخ في  104 م ػمػػػحق بالم قرر رقـ
 »فيزيائية والكيميائيةاألرضية التقنية في التحاليل ال «الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة الفيزيائية والتقني في التحاليل

 

Site d’implantation : Nouveau pole (Université de Laghouat). 
Nombre d’étage : R+1 

 

Surface totale (m
2
) Nombre Surface (m

2
) Désignation des locaux 

57.00 01 57.00 Laboratoire type 01 

39.00 01 39.00 Laboratoire type 02 

44.13 01 44.13 Laboratoire type 03 

56.54 01 56.54 Laboratoire type 04 

79.64 01 79.64 Laboratoire type 05 

57.80 01 57.80 Laboratoire type 06 

55.80 01 55.80 Laboratoire type 07 

47.50 01 47.50 Laboratoire type 08 

75.31 01 75.31 Laboratoire type 09 

42.87 01 42.87 Laboratoire type 10 

34.85 01 34.85 Espace chercheurs (réunion + bibliothèque). 

21.68 01 21.68 Bureau 02 

9.91 01 9.91 Bureau 03 

8.97 01 8.97 Bureau 04  

12.27 01 12.27 Bureau responsable  

27.45 01 27.45 Locaux type 01 

33.70 01 33.70 Locaux type 02 

40.05 01 40.05 Locaux type 03 

32.30 01 32.30 Locaux type 04 

27.02 01 27.02 Locaux type 05 

29.42 12 29.42 Locaux type 06 

20.25 01 20.25 Espace (sécurité + contrôle + réception).  

22.25 01 22.25 Sanitaire et salles d’eau  

82.70 01 82.70 Bibliothèque  

193.02 01 193.02 Salle d’exposition 

261 01 261 Espace technique 

201.57 01 201.57 Salle de stockage 

246.47 / 246.47 Circulation, Halls 

1858.50 m
2

 Surface globale (m
2
) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تحت تصرؼ 1يتضمف وضع  جزء مف ىياكل جامعة باتنة ،2019 مارس 27مؤرخ في  105رقـ مقرر 

 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة
 »األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية والكيميائية«

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2017سنة  يشت 17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25خ في المؤرّ  243-17ي رقـ المرسوـ الرئاس بمقتضى -
 ، المعدؿ.المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 

الموافق أوؿ يشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 متضمف إنشاء جامعة باتنة، المعدؿ.، وال1989

 ،1992 سنة مايو 23الموافق  1412عاـ  ذؼ القعدة 20خ في المؤرّ  214-92رقـ  تنفيذؼال المرسوـ وبمقتضى -
 ية الكيميائية، المعدؿ والمتمـ.إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحالي  والفيزيائالمتضمف و 

 ،2012 سنة يوليو 21الموافق  1433عاـ  رمضاف 9خ في المؤرّ  293-12رقـ  التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 ير التكنولوجي وتنظيميا وتسييرىا.المحدد لمياـ المصال  المشتركة لمبحث العممي والتقني والتطو 
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 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدّ 

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبُمقتضى ال -
 لي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ.المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العا

، 2013سنة يناير  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 والتطوير التكنولوجي.الذؼ ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي 

 

 ّررػػػػػػػيق
 

، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر تحت 1ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع جزء مف ىياك  جامعة باتنة  المادة األولى:
لتوطيف المصمحة المشتركة  تصرؼ مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائية

 .»والكيميائية األرضية التقنية في التحالي  الفيزيائية«المسماة 
 هبك  األعباء المتعّمقة بتسيير ىذمركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائية،  تكف ي :2المادة 

 ك .االيي
الوسائ  وُمراقبة و مدير الميزانية والتطوير التكنولوجي، و المدير العاـ لمبحث العممي  ُيكّمف ك  مف :3المادة 

باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة  ومدير التنمية واالستشراؼ، ،التسيير
ا بتنفيذ ىذ ،ك  فيما يخصوومدير مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائية،  ،1باتنة

  المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 مارس 27حرر بالجزائر في                                                                         

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي             
 األستاذ طاىر حجار               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
تحت تصرؼ مركز البحث العممي  1وضع جزء مف ىياكل جامعة باتنة يتضمف 2019مارس  27المؤّرخ في  105 م ػمػػػحق بالم قرر رقـ

 »الكيميائية األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية «ية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماةوالتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائ
 

Site d’implantation : Université Batna 1. 
Nombre d’étage : R+2 

 

Surface totale (m2) Nombre Surface (m2) Désignation des locaux 

100.00 01 100.00 Hall d’accueil et orientation  

287.70 06 47.95 Laboratoires   

178.20 06 29.70 Laboratoires 

92.00 04 23.00 Bureaux de gestion  

40.00 04 10.00 Bureaux spéciaux  

150.00 10 15.00 Boxes individuels 

190.00 01 190.00 Open space 

25.00 01 25.00 Espace de détente + cafète  
24.00 03 08.00 Salle d’eau Homme 
27.00 03 09.00 Salle d’eau Femme 
09.00 03 03.00 Débarras  
48.00 01 48.00 Stock produits chimiques  
48.00 01 48.00 Local technique  

100.00 01 100.00 Unité de production d’azote liquide et gazeux 
1318.90 m2 Surface globale (m2) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف وضع  جزء مف ىياكل جامعة ورقمة تحت تصرؼ ،2019 مارس 27مؤرخ في  106رقـ مقرر 
 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة

 »والكيميائية األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية«
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  يشت 17الموافق  1438عاـ  ذؼ القعدة 25خ في المؤرّ  243-17سي رقـ المرسوـ الرئا بمقتضى -
 ، المعدؿ.المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 

 ،1992 سنة مايو 23الموافق  1412عاـ  ذؼ القعدة 20خ في المؤرّ  214-92رقـ  التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 ئية الكيميائية، المعدؿ والمتمـ.  الفيزياإحداث مركز البحث العممي والتقني في التحاليالمتضمف و 

يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 ، والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ.2001

 ،2012 سنة يوليو 21الموافق  1433عاـ  رمضاف 9خ في المؤرّ  293-12رقـ  التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 ير التكنولوجي وتنظيميا وتسييرىا.المحدد لمياـ المصال  المشتركة لمبحث العممي والتقني والتطو 

 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدّ 

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ث العممي وسيرىا، المعدؿ.المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبح

، 2013يناير سنة  30فق الُموا 1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 مبحث العممي والتطوير التكنولوجي.الذؼ ُيحدد مياـ المديرية العامة ل

 

 ّررػػػػػػػيق

ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع جزء مف ىياك  جامعة ورقمة، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر تحت  المادة األولى:
لكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة تصرؼ مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية وا

 .»الكيميائية األرضية التقنية في التحالي  الفيزيائية «المسماة 
 هبك  األعباء المتعّمقة بتسيير ىذمركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائية،  تكف ي :2المادة 

 ك .االيي
الوسائ  وُمراقبة و مدير الميزانية ث العممي والتطوير التكنولوجي، و المدير العاـ لمبح ُيكّمف ك  مف :3المادة 

باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة  ومدير التنمية واالستشراؼ، ،التسيير
تنفيذ ىذا ب ،ك  فيما يخصوومدير مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائية،  ورقمة،

 المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2019 مارس 27حرر بالجزائر في                                                                         

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي             
 األستاذ طاىر حجار               
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة ورقمة تحت تصرؼ مركز البحث العممي  2019مارس  27المؤّرخ في  106 م ػمػػػحق بالم قرر رقـ
 »األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية والكيميائية «لمصمحة المشتركة المسماةوالتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية لتوطيف ا

Site d’implantation : Pole universitaire 6000 places (Université de Ouargla). 
Nombre d’étage : R+2 

 

Surface 
(m2) 

Désignation des 
locaux (2 éme 

Etage) 

Surfac 
(m2) 

Désignation des 
locaux (1 er 

Etage) 

Surface 
(m2) 

Désignation des locaux (Rez 
De Chaussé) 

 

55.22 Laboratoire 1 55.22 Laboratoire 1 46.45 Cafétéria 

01.11 Box technique 1  01.11 Box technique1  50.75 Laboratoire 1 

01.11 Magasin 1 01.11 Magasin 1 09.20 Box technique 1  

86.61 Laboratoire 2 86.61 Laboratoire 2 08.65 Magasin 1 

17.51 Box technique 2 17.51 Box technique2 56.40 Laboratoire 2 

17.01 Magasin 2 17.01 Magasin 2 08.60 Box technique 2 

24.82 Laboratoire 3 24.82 Laboratoire 3 08.65 Magasin 2 

16.41 Box technique 3  16.41 Box technique3  45.90 Laboratoire 3 

16.42 Magasin 3 16.42 Magasin 3 08.45 Box technique 3  

82.71 Laboratoire 4 82.71 Laboratoire 4 08.90 Magasin 3 

16.82 Box technique 4  16.82 Box technique4  46.20 Laboratoire 4 

16.71 Magasin 4 16.71 Magasin 4 08.20 Box technique 4  

55.11 Laboratoire 5 55.11 Laboratoire 5 08.65 Magasin 4 

16.51 Box technique 5  16.51 Box technique5  30.95 Laboratoire 5 

16.42 Magasin 5 16.42 Magasin 5 10.55 Box technique 5  

88.42 Laboratoire 6 88.42 Laboratoire 6 10.55 Magasin 5 

01.22 Box technique 6  01.22 Box technique6  33.00 Bureau administratif  
01.02 Magasin 6 01.02 Magasin 6 13.50 Bureau administratif  
88.51 Laboratoire 7 54.01 Laboratoire 7 13.45 Bureau administratif  
16.42 Box technique 7  16.52 Box technique7  13.45 Bureau administratif  
16.42 Magasin 7 16.52 Magasin 7 17.60 Bureau chercheur  
44.71 Laboratoire 8 05.11 Bureau  17.60 Bureau chercheur 
16.42 Box technique 8  44.11 Espace lecteur  48.40 Salle de conférence  
16.42 Magasin 8  / 11.35 Magasin des produits 1 
05.48 Bureau  / 11.00 Magasin des produits 2 

 /  / 36.60 Magasin de verrerie  
 /  / 14.80 Salle de préparation 1 
 /  / 16.75 Salle de préparation 2 
 /  / 19.40 Salle de préparation 3 
 /  / 13.00 Salle de lavage 
 /  / 12.65 Salle de fours 
 /  / 16.75 Salle de balances 
 /  / 30.00 Salle d’attaque 
   / 17.40 Bureau administratif 

m2 0444.48  Surface globale (m2) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ؼيتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة الجمفة تحت تصر  ،2019 مارس 27مؤرخ في  107رقـ مقرر 

 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة
 »األرضية التقنية في التحاليل الفيزيائية والكيميائية«

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 ،2017سنة  يشت 17موافق ال 1438عاـ  ذؼ القعدة 25خ في المؤرّ  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -
 ، المعدؿ.المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 

 ،1992 سنة مايو 23الموافق  1412عاـ  ذؼ القعدة 20خ في المؤرّ  214-92رقـ  التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 المتمـ.إحداث مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائية، المعدؿ و المتضمف و 
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، 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -
 والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة.

 ،2012 سنة يوليو 21الموافق  1433عاـ  رمضاف 9خ في المؤرّ  293-12رقـ  التنفيذؼ المرسوـ وبمقتضى -
 ير التكنولوجي وتنظيميا وتسييرىا.و المحدد لمياـ المصال  المشتركة لمبحث العممي والتقني والتط

 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدّ 

، 2013يناير سنة  30وافق المُ  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 لي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ.المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العا

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التكنولوجي.مبحث العممي والتطو الذؼ ُيحدد مياـ المديرية العامة ل

 

 ّررػػػػػػػيق
 

 

ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع جزء مف ىياك  جامعة الجمفة، المذكورة في ُممحق ىذا المقرر تحت  المادة األولى:
تصرؼ مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة 

 .»والكيميائية الفيزيائية األرضية التقنية في التحالي  «المسماة 
 هبك  األعباء المتعّمقة بتسيير ىذمركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائية،  تكف ي :2المادة 

 ك .االيي
الوسائ  وُمراقبة و مدير الميزانية المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، و  ُيكّمف ك  مف: 3المادة 

باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة  ومدير التنمية واالستشراؼ، ،رالتسيي
بتنفيذ ىذا  ،ك  فيما يخصوومدير مركز البحث العممي والتقني في التحالي  الفيزيائية والكيميائية،  الجمفة،

 لعممي.المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا
 2019 مارس 27حرر بالجزائر في                                                                         

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي             
 األستاذ طاىر حجار               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة الجمفة تحت تصرؼ مركز البحث العممي  2019مارس  27المؤّرخ في  107 م ػمػػػحق بالم قرر رقـ

 »والكيميائية ل الفيزيائيةاألرضية التقنية في التحالي «والتقني في التحاليل الفيزيائية الكيميائية لتوطيف المصمحة المشتركة المسماة
. Site d’implantation : Université de Djelfa. 

Nombre d’étage : R+2 
Surface totale (m2) Nombre Surface (m2) Désignation des locaux 

360.00 08 45.00 Laboratoire  
30.00 01 30.00 Laboratoire 
50.00 02 25.00 Laboratoire 
60.00 03 20.00 Laboratoire 

144.00 09 16.00 Salle pour laboratoire   
64.00 02 32.00 Bureau d’ingénieur  
40.00 01 40.00 Salle d’accueil  
24.00 01 24.00 Bureau de réception  
60.00 05 12.00 Bureau administratif  
30.00 01 30.00 Bureau du directeur  
45.00 01 45.00 Salle de réunion  

126.00 07 18.00 Local technique  
1033  m2 Surface globale (m2) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  لاللتحاؽ االختبارات مسابقة عمى أساس يمدد أجل إجراء  2019مارس  31مؤرخ في  632مقرر رقـ 
    عنابة  لجامعة ممحق لممخابر الجامعية، رتبة ممحقي المخابر الجامعية بسمؾ

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مف المتض 2006وليو سنة ي 15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19في  المؤرخ 06-03األمر رقـ قتضى بم -

 .يةومالقانوف األساسي العاـ لموظيفة العم
ماؼ سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10مرسـو التنفيذؼ رقـ بمقتضى الو  -

 .الخاصة بالتعميـ العاليلألسالؾ  األساسي الخاص بالموظفيف المنتميفالمتضمف القانوف  ،2010
أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12 لمرسوـ التنفيذؼ رقـابمقتضى و  -

العمومية في المؤسسػات  واإلدارات  والفحوص المينية واالمتحاناتالمحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات  ،2012
جرائياو   .ا 

 لاللتحاؽ تاالختبارا مسابقة عمى أساس، المتضمف فت  2018نوفمبر  14 المؤرخ في 95 رقـ بمقتضى المقررو  -
  .لممخابر الجامعيةممحق ، رتبة المخابر الجامعيةممحقي  بسمؾ

   

 يقػػػػػػػػػػّرر
 ،2012سنة  أفري  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :األولىالمادة 

المخابر ممحقي  بسمؾ لاللتحاؽ تاالختبارا مسابقة عمى أساسمدد آجاؿ إجراء أعاله، ي والمذكور
 .            2019مارس  28مف تاريخ  ابتداء، (1)لمدة شير واحد  ،لممخابر الجامعيةممحق ، رتبة الجامعية

 البحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و  :2المادة 
 2019 مارس 31حػرر بالجزائر في                                                                                                

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                
 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   

 بوزيد فريد                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  لاللتحاؽمسابقة عمى أساس الشيادات  يمدد أجل إجراء  2019مارس  31مؤرخ في  633 رقـمقرر 
    عنابة  لجامعة األوؿ مف المستوى نشط جامعي ، رتبة مالمنشطيف الجامعييفبسمؾ 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مف المتض 2006وليو سنة ي 15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19في  المؤرخ 06-03األمر رقـ قتضى بم -

 .ومػيةالقانوف األساسي العاـ لموظيفة العم
ماؼ سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10مرسـو التنفيذؼ رقـ بمقتضى الو  -

 .لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ،2010
أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12 لمرسوـ التنفيذؼ رقـابمقتضى و  -

واإلدارات العمومية في المؤسسػات  والفحوص المينية  واالمتحاناتالمحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات  ،2012
جرائياو   .ا 

 لاللتحاؽمسابقة عمى أساس الشيادات ، المتضمف فت  2018نوفمبر  14 المؤرخ في 98 وبمقتضى المقرر رقـ -
  .األوؿ مف المستوػ نشط جامعي ، رتبة مالمنشطيف الجامعييفبسمؾ 
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 يقػػػػػػػػػػّرر
 

 ،2012سنة  أفري  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :األولىالمادة 
، المنشطيف الجامعييفبسمؾ  لاللتحاؽمسابقة عمى أساس الشيادات مدد آجاؿ إجراء أعاله، ي والمذكور
 .2019مارس  28مف تاريخ  ابتداء، (1)لمدة شير واحد  ،األوؿ مف المستوػ نشط جامعي رتبة م

 البحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و  :2المادة 
 2019 مارس 31حػرر بالجزائر في                                                                                                

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                
 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   

 بوزيد فريد                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  لاللتحاؽ تاالختبارا مسابقة عمى أساس يمدد أجل إجراء 2019مارس  31مؤرخ في  634 رقـمقرر 
    عنابة  لجامعة تقني ساـ لممخابر الجامعية، رتبة تقنيي المخابر الجامعية بسمؾ

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مف المتض 2006وليو سنة ي 15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19في  المؤرخ 06-03األمر رقـ قتضى بم -

 .يةومالقانوف األساسي العاـ لموظيفة العم
ماؼ سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20مؤرخ في  133-10مرسـو التنفيذؼ رقـ بمقتضى الو  -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي ،2010
أفري  سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12 لمرسوـ التنفيذؼ رقـابمقتضى و  -

واإلدارات العمومية ت في المؤسسػا والفحوص المينية واالمتحاناتالمحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات  ،2012
جرائياو   .ا 

 لاللتحاؽ تاالختبارا مسابقة عمى أساس، المتضمف فت  2018نوفمبر  14 المؤرخ في 83 بمقتضى المقرر رقـو  -
  .ساـ لممخابر الجامعية تقني، رتبة تقنيي المخابر الجامعية بسمؾ

 

 يقػػػػػػػػػػّرر
 

 ،2012سنة  أفري  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  :األولىالمادة 
تقنيي المخابر  بسمؾ لاللتحاؽ تاالختبارا مسابقة عمى أساسمدد آجاؿ إجراء أعاله، ي والمذكور
 .2019مارس  28مف تاريخ  ابتداء، (1)لمدة شير واحد  ،لممخابر الجامعيةتقني ساـ ، رتبة الجامعية

 البحث العممي.ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و  :2المادة 
 2019 مارس 31حػرر بالجزائر في                                                                                                

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                                
 مدير الموارد البشرية بالنيابة                                                                                                   

 بوزيد فريد                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لمحصوؿ عمى منح التكويف تتعمق بتنظيـ مسابقة وطنية، 2019جانفي  10مؤرخة في  01تعميمة رقـ 
 2020-2019ارج لتحضير شيادة الدكتوراه برسـ السنة الجامعية بالخ

 

، تنظـ مسابقة عمى أساس 2020-2019في إطار تنفيذ برنامج التكويف اإلقامي بالخارج لمسنة الجامعية 
في الشعب والتخصصات التي حددتيا  االختبارات لمحصوؿ عمى من  لمتكويف في الخارج  لتحضير شيادة الدكتوراه

 الجامعية الجيوية. الندوات
 

توجو المسابقة لمطمبة األوائ  عمى الدفعة الذيف تتوفر فييـ المقاييس المحددة في األحكاـ التنظيمية، المرتبوف 
 .( سنوات1-عمى أساس معدالت)ف

 ، عمى مستوػ مؤسسات التعميـ العالي، التالية:  2019 مارس 02تنظـ المسابقة يـو السبت 
 بالنسبة لجية الوسط 1الجزائر جامعة بف يوسف بف خدة 
 بالنسبة لجية الغرب 1جامعة أحمد بف بمة وىراف 
 بالنسبة لجية الشرؽ  2جامعة عبد الحميد ميري قسنطينة 

 

يجب أف تكوف المسابقة مح  نشر واسع عف طريق اإلعالف في ك  المؤسسات الجامعية، عمى شبكة االنترنت 
ومؤسسات التعميـ العالي وكذلؾ عف  عممي، الندوات الجيوية لمجامعات،لك  مف وزارة التعميـ العالي والبحث ال

 طريق الصحافة.
 :لجاف االمتحاف

  ،ألميفا ( يرأسيا السيدC.N.Cتنصب عمى مستوػ وزارة التعميـ العالي والبحث العممي لجنة وطنية لممسابقة ) -(1
 وتتكوف مف:

 

  التكويف العالييفالمدير العاـ لمتعميـ و. 
 التبادؿ مابيف الجامعاتتعاوف و مدير ال. 
  لمجامعات لمنطقة الوسط أو ممثمورئيس الندوة الجيوية. 
  لمجامعات لمنطقة الشرؽ أو ممثمورئيس الندوة الجيوية. 
 رئيس الندوة الجيوية لمجامعات لمنطقة الغرب أو ممثمو . 

 

 تحدد كيفيات سير المجنة الوطنية لالمتحاف الحقا.     
 

 أوالتخصص. ستوػ ك  ندوة جيوية لمجامعات لجنة امتحاف حسب الشعبةتنصب عمى م -(2
 باحثيف ذوؼ مصف األستاذية، يرأسيا لك  منطقة رئيس الندوة الجيوية لمجامعات. تتكوف ىذه المجاف مف أساتذة    
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 تعيف لجاف المسابقة مف طرؼ رؤساء الندوات الجيوية لمجامعات.    
مادة أو مادتيف لك  شعبة أو تخصص، وتعد مف طرؼ لجاف المسابقة ثمانية  تقتصر مواضيع االمتحاف عمى    

 أياـ عمى األق  قب  تاريخ المسابقة. 08
يجرؼ امتحاف إجبارؼ في التخصص وامتحانيف إجبارييف في المغتيف )اإلنجميزية والفرنسية( لك  المترشحيف     

 بامتحاف المغة الفرنسية(. )باستثناء المترشحيف في شعبة اإلنجميزية المعنييف فقط
 تحدد المعامالت لمختمف االمتحانات، كما يمي: 

 :4معامل  امتحاف التخصص 
  1معامل  الفرنسية: -امتحاف المغة 
 :1معامل  اإلنجميزية 

 

تقترح ك  لجنة مسابقة عمى الندوة الجيوية لمجامعات في ظرؼ مغمق ثالث مواضيع لك  امتحاف مرفقة 
 ذجية وسمـ التنقيط.بالتصحيحات النمو 

( C.N.Cيتـ اختيار مواضيع المسابقة عف طريق القرعة يوـ إجراء االمتحانات مف طرؼ المجنة الوطنية لممسابقة )
 عمى مستوػ وزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

األحكاـ يتوجب عمى لجاف المسابقة أف تسير عمى السير الحسف لممسابقة ال سيما مف خالؿ وضع حيز التطبيق 
 التالية:
 تشفير أوراؽ المرشحيف قصد ضماف السرية التامة. 
 ( نقا 03التصحي  المزدوج والمجوء إلى التصحي  الثالث إذا كاف فارؽ النقا  المسج  أكثر مف ثالث ). 
 ترتيب المتفوقيف حسب األفضمية عمى أساس المعدالت العامة المتحص  عمييا في المسابقة. 
  النيائية بعد إمضاء محاضر المداولة والمصادؽ عمييا مف طرؼ المجنة الوطنية اإلعالف عف النتائج

 .لممسابقة
 .اإلعالف عف القوائـ االسمية لممتفوقيف في اليـو الموالي لممسابقة ونشرىا 

 

 اإلعالف عف نتائج المسابقة:
 ( يرس  رؤساء لجاف االمتحاف حسب التخصصات إلى المجنة الوطنية لالمتحافC.N.Cتح ) ت إشراؼ

 .رؤساء الندوات الجيوية لمجامعات محاضر المداوالت مؤشر عمييا
  يجب أف تظير ىذه المحاضر ترتيب المتفوقيف حسب األفضمية عمى أساس النقا  والمعدؿ العاـ

 .المتحص  عميو
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 المحددة سابقا يحسب المعدؿ العاـ عمى أساس امتحانات التخصص وامتحاف المغة مع مراعاة المعامالت. 
  في حالة التساوؼ بيف مرشحيف فإف النقطة المتحص  عمييا في امتحاف التخصص ستفص  بيف

 .المرشحيف المتساوييف
يوجو الطمبة المتفوقوف إلى بمد االستقباؿ عمى أساس المعدؿ العاـ المتحص  عميو في المسابقة والريبة التي  

   تخصص حسب ك  بمد استقباؿ.يعبر عنيا الطالب في بطاقة الريبات والمناصب المتاحة في ك
 

 :تكويف ممف المشاركة في المسابقة الوطنية
 (، وتتكوف مف الوثائق التالية المرتبة كما يمي:01يجب أف تقدـ ممفات المرشحيف لممسابقة في نسخة واحدة )

 .استمارة المعمومات وصورة شمسية .1
وقعة مف قب  نائب مدير الجامعة شيادة المتفوؽ عمى الدفعة )مع ذكر تقدير وترتيب الطالب)ة(( م .2

لمتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني، والتكويف المتواص  والشيادات، والتكويف العالي في التدرج أو 
 .عميد الكمية

ديسمبر    09المؤرخ في  452( سنوات المعتمدة )حسب القرار الوزارؼ رقـ 1-نسخ عف كشوؼ النقا  )ف .3
 .( بالنسبة لنظاـ ؿ.ـ.د 2012

نسخة عف الشيادة المدرسية لمسنة الثانية ماستر بالنسبة لمطمبة الذيف يحضروف شيادة الماستر أو  .4
التسجي  السابع لمطمبة الذيف يحضروف شيادة الطب.   التسجي  السادس بالنسبة لشيادة الصيدلة أو

التكويف المتواص  موقعة مف قب  نائب مدير الجامعة لمتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني، و 
 .والشيادات، والتكويف العالي في التدرج أو عميد الكمية

نسخ عف شيادات البكالوريا والشيادات الجامعية مصادؽ عمييما مف قب  نائب مدير الجامعة لمتكويف  .5
والتكويف المتواص  والشيادات، والتكويف العالي في التدرج أو عميد  العالي في الطوريف األوؿ والثاني،

 .الكمية
 .( توصية2رسالتا ) .6
يتعيف إرساؿ ممفات المرشحيف لممسابقة الوطنية إلى الندوات الجيوية لمجامعات وفق رزنامة التكويف  .7

 بالخارج المحددة ليذا الغرض.
 

يتعيف عمى رؤساء الندوات الجامعية ومسؤولي مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي السير عمى حسف تطبيق 
 ابير الواردة في ىذه التعميمة.واحتراـ التد

 2019مارس  02حرر بالجزائر في                                                                                       
 حث العممي وزير التعميـ العالي والب                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                              
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2020-2019جامعية ببرنامج التكويف في مرحمة الدكتوراه بالخارج لمسنة ال  مسابقة االلتحاؽ
 2019مارس  02يـو السبت  المقررة

 مياديف وتخصصات التكويف المعنية
 

 عدد المترشحيف التخصص الشعب المياديف
 جميع التخصصات المغة اإلنجميزية اآلداب والمغات األجنبية

( طمبة 06ستة )
األوائل في كل 

 .تخصص
 

 الرياضيات
 واإلعالـ اآللي

 

 صصاتجميع التخ رياضيػػػػػات

 اإلعالـ اآللي
 رقمنو

 ىندسة االتصاالت السمكية والالسمكية والشبكات
 ىندسة أنظمة المعمومة

 ىندسة أنظمة المعمومة والبرمجة
 األنظمة الذكية

 الذكاء االصطناعي

 الصيدلة الصيدلة
 الصيدلة اإلكمينيكية
 الصيدلة اإلستشفائية
 الصيدلة الصناعية

 عمـو الطبيعة والحياة
 ـ  التغذيةعمو 

 التغذية والمراقبة الغذائية
 جودة المنتجات واألمف الغذائي

 التكنولوجيات الغذائية
 جميع التخصصات البيوتكنولوجيا

 العمـو والتكنولوجيا
 آلية

 آلية تكنولوجيات النانو

 عمـو المادة

 كيمياء
 مواد النانو

 كيمياء
 كيمياء المواد

 فيزياء
 مواد النانو

 فيزياء
 زياء الموادفي

 

 

 : مالحظة
 يتـ االنتقاء عمى أساس أحسف معدالت المسار الدراسي في ك  تخصص كما يمي:

 04  طالبا. 30و 01طمبة األوائ  في الدفعة عندما يكوف تعداد التخصص يتراوح بيف 
 05  طالبا. 50و 31طمبة األوائ  في الدفعة عندما يكوف تعداد التخصص يتراوح بيف 
 06  طالبا. 50الدفعة عندما يكوف تعداد التخصص يزيد عف  ائ  فيطمبة األو 
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 *-* 9102 فرديةالقرارات  ال* -*

 :قرارات وزارية مشتركة

  بمركز  مدير بحثفي رتبة  دمرجي ياسيفعيف السيد ي، 2019سنة  فيفرؼ  11 وزارؼ مشترؾ مؤرخ فيبقرار
 البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية.

  مركز ب ر بحثيمدفي رتبة  سغواني نسيـعيف السيد ي، 2019سنة  فيفرؼ  11وزارؼ مشترؾ مؤرخ في بقرار
 البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية.

  بمركز  ر بحثيمدفي رتبة  بمجودي حمودعيف السيد ي، 2019سنة  فيفرؼ  11وزارؼ مشترؾ مؤرخ في بقرار
 البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية.

 

  :قرارات
 لمركز  رئيس المجمس العمميبصفتو  دراعي رضوافالسيد  يفيع، 2019 جانفي 13مؤرخ في  36ر رقـ قراب

 .الصناعية البحث في التكنولوجيات
 تحت عنواف "الدراسات  مدير مخبربصفتو  بودباف دمحمالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  79ر رقـ قراب

 .العقدية ومقارنة األدياف"، المنشأ لدػ جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية
 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  طسطاس عمارالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  80ر رقـ قراب

 "الدراسات العقدية ومقارنة األدياف"، المنشأ لدػ جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية.
 تحت عنواف  برمدير مخبصفتو  لعويرة عمرالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  81ر رقـ قراب

 "الدراسات الدعوية واإلتصالية"، المنشأ لدػ جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية.
 تحت عنواف  مديرة مخبربصفتيا  فياللي ليمى ةالسيد تعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  82ر رقـ قراب

 ـ اإلسالمية."الدراسات الدعوية واإلتصالية"، المنشأ لدػ جامعة األمير عبد القادر لمعمو 
 تحت  مدير مخبربصفتو  سي يوسف قاسيالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  83ر رقـ قراب

قتصادية واجتماعية جريمة تبييض األمواؿ مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد ا عنواف "الدولة واإلجراـ المنظـ
 نموذجا"، المنشأ لدػ جامعة البويرة.

 تحت عنواف "الدولة  مدير مخبربصفتو  شيياني سميرالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  84ر رقـ قراب
قتصادية واجتماعية جريمة تبييض األمواؿ نموذجا"، المنشأ لدػ اواإلجراـ المنظـ مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد 

 جامعة البويرة.
 تحت عنواف "الدراسة  ر مخبرمديبصفتو  بوشفة يوسفالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  85ر رقـ قراب

 الفيزيائية والكيميائية لممواد والتطبيق عمى البيئة"، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  عيسى خيميفي السيد تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  86ر رقـ قراب

 د والتطبيق عمى البيئة"، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا."الدراسة الفيزيائية والكيميائية لمموا
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 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  جديدف لحسفالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  87ر رقـ قراب
 شنت."األسواؽ، التشغي ، التشريع والمحاكاة في الدولة المغاربة"، المنشأ لدػ المركز الجامعي لعيف تمو 

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  بف الضب عميالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  88ر رقـ قراب
 "األسواؽ، التشغي ، التشريع والمحاكاة في الدولة المغاربة"، المنشأ لدػ المركز الجامعي لعيف تموشنت.

 تحت عنواف "التكام   مخبرمدير بصفتو  مزوار نبيلالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  89ر رقـ قراب
 المعرفي بيف عمـو المغة العربية وآدابيا والعمـو اإلجتماعية"، المنشأ لدػ جامعة الوادؼ.

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  بمعور عبد الرحمافالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  90ر رقـ قراب
 يرداية. "مواد، تكنولوجيا أنظمة الطاقة والبيئة"، المنشأ لدػ جامعة

 بصفتو مدير مخبر تحت بوزاري عبد المالؾ السيد  تجدد عضوية، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  91ر رقـ قراب
 عنواف "األبستمولوجيا وتاريخ الرياضيات"، المنشأ لدػ المدرسة العميا لألساتذة.

 تحت  رمدير مخببصفتو  رياف سيد عميالسيد  تجدد عضوية، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  92ر رقـ قراب
 "، المنشأ لدػ المدرسة العميا لألساتذة.(بيولوجيا كيمياء، رياضيات، فيزياءتعميمية العموـ )عنواف "

 تحت  مدير مخبربصفتو  مخالدي عبد القادرالسيد  تجدد عضوية، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  93ر رقـ قراب
 نـ.عنواف "ميكروبيولوجيا وبيولوجيا النباتات"، المنشأ لدػ جامعة مستغا

 تحت عنواف "الدراسات  مدير مخبربصفتو  طبجوف رابحالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  94ر رقـ قراب
 التعميمية والمسانية واألدبية في الجزائر"، المنشأ لدػ المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة.

 تحت عنواف  ير مخبرمدبصفتو  طيبي عيسىالسيد  تجدد عضوية، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  95ر رقـ قراب
 "إصالح النظاـ الدستورؼ الجزائرؼ ومتطمبات الحكـ الراشد"، المنشأ لدػ جامعة الجمفة.

 تحت  مديرة مخبربصفتيا  بوالرماد فريدة ةالسيد تجدد عضوية، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  96ر رقـ قراب
 عنواف "التفاعالت بيف المواد والمحيط"، المنشأ لدػ جامعة جيج .

 فيزياء تحت عنواف " مدير مخبربصفتو  بوزرارة فرحاتالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  97رقـ  رقراب
 المادة المكثفة والمواد النانومترية"، المنشأ لدػ جامعة جيج .

 تحت  مدير مخبربصفتو  بوعيف عبد الحميدالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  98ر رقـ قراب
 ادة المكثفة والمواد النانومترية"، المنشأ لدػ جامعة جيج .عنواف "فيزياء الم

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  غريب هللا عبد القادرالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  99ر رقـ قراب
 "اإلحصاء والعمميات العشوائية"، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.

 تحت  مدير مخبربصفتو  عطوش دمحم قاضيالسيد  اـتنيى مي، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  100ر رقـ قراب
 عنواف "اإلحصاء والعمميات العشوائية"، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو   شاشة جماؿ احمدالسيد  تنيى، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  101ر رقـ قراب
 "الرياضيات التطبيقية"، المنشأ لدػ جامعة ورقمة.
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 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  مرابط إسماعيلالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  102ـ ر رققراب
 "الرياضيات التطبيقية"، المنشأ لدػ جامعة ورقمة.

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  حساف بوطايبةالسيد  تنيى، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  103ر رقـ قراب
 ابة."االحتماالت واإلحصاء"، المنشأ لدػ جامعة عن

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  زغدودي حميـالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  104ر رقـ قراب
 "االحتماالت واإلحصاء"، المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 تحت عنواف "مالية،  مدير مخبربصفتو  غانـ عبد هللاالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  105ر رقـ قراب
دارة العماؿ"، ا  لمنشأ لدػ جامعة بسكرة.بنوؾ وا 

 تحت  مدير مخبربصفتو  غوفي عبد الحميدالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  106ر رقـ قراب
دارة العماؿ"، المنشأ لدػ جامعة بسكرة.  عنواف "مالية، بنوؾ وا 

 اف تحت عنو  مدير مخبربصفتو  لوح ىشاـالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  107ر رقـ قراب
 "النشا  البدني الرياضي لمطف  المراىق"، المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  اسمي بشيرقالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  108ر رقـ قراب
 "النشا  البدني الرياضي لمطف  المراىق"، المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  مجاىد قويدرالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  109ر رقـ راقب
 "تطبيقات المركبات البسيطة والجزئيات الكبيرة الشاردة العضوية"، المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 واف تحت عن مدير مخبربصفتو  منصري عميالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  110ر رقـ قراب
 "تطبيقات المركبات البسيطة والجزئيات الكبيرة الشاردة العضوية"، المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 تحت  مدير مخبربصفتو  معطى هللا دمحمالسيد  تجدد عضوية، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  111ر رقـ قراب
دارة المخاطر"، المنشأ لدػ جامعة تممساف.  عنواف "تقييـ وا 

 تحت  مدير مخبربصفتو  أشنيو عبد الحميـالسيد  تجدد عضوية، 2019 فيفرؼ  03 مؤرخ في 112ر رقـ قراب
 عنواف "الكيرومغناطيس والضوئيات المفيدة"، المنشأ لدػ جامعة مستغانـ.

 تحت  مدير مخبربصفتو  عوفي مصطفىالسيد  تجدد عضوية، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  113ر رقـ قراب
 .1ػ جامعة باتنةعنواف "المجتمع واألسرة"، المنشأ لد

 تحت  مدير مخبربصفتو  عروؼ عبد المالؾالسيد  تجدد عضوية، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  114ر رقـ قراب
 .1عنواف "دراسة ونمذجة الظواىر المعمارية والعمرانية مف الفكرة إلى اإلستعماؿ"، المنشأ لدػ جامعة باتنة

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  اي حمزةقبالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  115ر رقـ قراب
 "الرياضيات التطبيقية والنمذجة"، المنشأ لدػ جامعة قالمة.

 تحت  مدير مخبربصفتو  شاوي عبد الرزاؽالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  116ر رقـ قراب
 عنواف "الرياضيات التطبيقية والنمذجة"، المنشأ لدػ جامعة قالمة.
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 تحت عنواف  مديرة مخبربصفتيا  قاضي كنزة ةالسيد تعيف، 2019 فيفرؼ  03ؤرخ في م 117ر رقـ قراب
 "بيوتكنولوجيا، ماء، محيط وصحة"، المنشأ لدػ جامعة خنشمة.

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  ساكر طارؽ السيد  تجدد عضوية، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  118ر رقـ قراب
 .3جية"، المنشأ لدػ جامعة الجزائر"عمـو األداء الحركي والتدخالت البيدايو 

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو   كحولة دمحمالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  119ر رقـ قراب
 "حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية"، المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 تحت عنواف "حقوؽ  رمدير مخببصفتو  بدراف مرادالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  120ر رقـ قراب
 اإلنساف والحريات األساسية"، المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 تحت  مدير مخبربصفتو  حمدي باشا يوسفالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  121ر رقـ قراب
 .1عنواف "عمـ الصيدلة وعمـ التسمـ"، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة

 تحت عنواف "عمـ  مديرة مخبربصفتيا  معمري زينب ةالسيد تعيف، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  122ر رقـ قراب
 .1الصيدلة وعمـ التسمـ"، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة

 تحت  مدير مخبربصفتو  مناصرية يوسفالسيد  تجدد عضوية، 2019 فيفرؼ  03مؤرخ في  123ر رقـ قراب
 .1لمنشأ لدػ جامعة باتنة"، ا1962-1954عنواف "الحركة الوطنية الجزائرية والثورية التحريرية 

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  بف شرقي حميميالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  170رقـ  بقرار
 "تاريخ اإلنساف والعمراف والتراث في منطقة حوض الشمف"، المنشأ لدػ جامعة الشمف.

 تحت عنواف  ير مخبرمدبصفتو  لوصيف لطفيالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  171رقـ  بقرار
 .2"بيوتكنولوجيا الجزئيات ذات النشا  البيولوجي وأمراض الفيزيوخموية"، المنشأ لدػ جامعة باتنة

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  يحيى مولودالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  172رقـ  بقرار
 .2وخموية"، المنشأ لدػ جامعة باتنة"بيوتكنولوجيا الجزئيات ذات النشا  البيولوجي وأمراض الفيزي

 بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  بوطالبي بف جدوالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  173رقـ  بقرار
 .2"عمـو األنشطة البدنية الرياضية والسحة العمومية"، المنشأ لدػ جامعة سطيف

 تحت  مدير مخبربصفتو   الطاىربمعيساوي دمحمالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  174رقـ  بقرار
 .2عنواف "تطبيق التكنولوجيات الحديثة عمى القانوف"، المنشأ لدػ جامعة سطيف

 تحت  مدير مخبربصفتو  ضيف هللا دمحم الياديالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  175رقـ  بقرار
 ة"، المنشأ لدػ جامعة الوادؼ.عنواف "إقتصاديات الطاقات المتجددة ودورىا في تحقيق التنمية المستدام

 تحت عنواف  مديرة مخبربصفتيا  شكرود زىرة ةالسيد تعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  176رقـ  بقرار
 "التفاعالت، التنوع البيولوجي، النظـ البيئية والبيوتكنولوجيا"، المنشأ لدػ جامعة سكيكدة.

 بصفتيا مديرة مخبر تحت عنواف  وح منيةدحد ةالسيد تعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  177رقـ  بقرار
 "الفمسفة والدراسات اإلنسانية واإلجتماعية ومشكالت اإلعالـ واإلتصاؿ"، المنشأ لدػ جامعة قالمة.
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 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو مختار بف عابد السيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  178رقـ  بقرار
زدىار تندوؼ"، المنشأ لدػ المركز الجامعي لتندوؼ. "التنمية المحمية المستدامة والمقاوالتية:  تعبئة وا 

 تحت عنواف  مديرة مخبربصفتيا  زناد دليمة ةالسيد تجدد عضوية، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  179رقـ  بقرار
 .2"عمـ النفس الصحة والوقاية ونوعية الحياة"، المنشأ لدػ جامعة الجزائر

 مديرة مخبربصفتيا  أيت دحماف كريمة ةالسيد تجدد عضوية ،2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  180رقـ  بقرار 
تحت عنواف "التقاطع التخصصي لمبحث: تحمي  الخطاب، تعميمية المغات والتداخ  الثقافي"، المنشأ لدػ جامعة 

 .2الجزائر
 تحت  مديرة مخبربصفتيا  قاضي نجاة ةالسيد تجدد عضوية، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  181رقـ  بقرار

 اإلقتصاد الرقمي في الجزائر"، المنشأ لدػ جامعة خميس مميانة.عنواف "
 الحقوؽ تحت عنواف " مدير مخبربصفتو  زازة لخضرالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  182رقـ  بقرار

 والعمـو السياسية"، المنشأ لدػ جامعة األيوا .
 بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  العجرمي دمحمالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  183رقـ  بقرار

 "ميكانيؾ اليياك  واألجساـ الصمبة"، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.
 تحت عنواف "دراسات  مدير مخبربصفتو  قربة معمرالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  184رقـ  بقرار

 التنمية اإلقتصادية"، المنشأ لدػ جامعة األيوا .
 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  عبيرات مقدـالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  185رقـ  بقرار

 "دراسات التنمية اإلقتصادية"، المنشأ لدػ جامعة األيوا .
 مدير مخبربصفتو   باشا عدة بمقاسـ يعمالسيد  تجدد عضوية، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  186رقـ  بقرار 

 لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.تحت عنواف "الترميز وسرية المعمومات"، المنشأ 
 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  حفظ هللا بوبكرالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  187رقـ  بقرار

 "الدراسات اإلنسانية واألدبية"، المنشأ لدػ جامعة تبسة.
 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  بوزياف عبد الغنيالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  188رقـ  بقرار

 "الدراسات اإلنسانية واألدبية"، المنشأ لدػ جامعة تبسة.
 تحت عنواف  مديرة مخبربصفتيا  غالـ هللا زينب ةالسيد تعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  189رقـ  بقرار

 .2"الترجمة والمنيجية"، المنشأ لدػ جامعة وىراف
 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  صديقي أوسيفالسيد  اـتنيى مي، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  190رقـ  بقرار

 .2"الترجمة والمنيجية"، المنشأ لدػ جامعة وىراف
 مدير مخبربصفتو  دمحم بوعياد دباغسيدؼ السيد  تجدد عضوية، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  191رقـ  بقرار 

 .2تحت عنواف "المسانيات التطبيقية وتعميـ المغات"، المنشأ لدػ جامعة الجزائر
 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  جفاؿ عمارالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  192رقـ  بقرار

 .3"البحوث والدراسات في العالقات الدولية"، المنشأ لدػ جامعة الجزائر
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 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  دبش إسماعيلالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  193رقـ  بقرار
 .3دراسات في العالقات الدولية"، المنشأ لدػ جامعة الجزائر"البحوث وال

 تحت  مدير مخبربصفتو  مقني عبد القادرالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  194رقـ  بقرار
 .عنواف "ميكانيؾ اليياك  واألجساـ الصمبة"، المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس

 تحت  مدير مخبربصفتو  لزىر عبد العزيزالسيد  ى مياـتني، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  195رقـ  بقرار
 عنواف "الحقوؽ والعموـ السياسية"، المنشأ لدػ جامعة األيوا .

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  مبخوت بودوايةالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  196رقـ  بقرار
 "الدراسات الحضارية والفكرية"، المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  معمر العايبالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  197رقـ  بقرار
 "الدراسات الحضارية والفكرية"، المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 تحت  مدير مخبربصفتو  سيب خير الديفالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  198رقـ  بقرار
 منشأ لدػ جامعة تممساف.عنواف "الدراسات الشرعية"، ال

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  مختير بومديفبالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  199رقـ  بقرار
 "الدراسات الشرعية"، المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 تحت عنواف  مديرة مخبربصفتيا  بمقاسمي حياة ةالسيد تعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  200رقـ  بقرار
 ي لمموارد واليندسة الكيميائية"، المنشأ لدػ جامعة بجاية."التكنولوج

 تحت  مدير مخبربصفتو  بوكروي عبد الحميدالسيد  تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  201رقـ  بقرار
 عنواف "التكنولوجي لمموارد واليندسة الكيميائية"، المنشأ لدػ جامعة بجاية.

 بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  ممياني سيدي دمحمالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  202رقـ  بقرار
 "اإلنتاج اآللي تممساف"، المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 تحت عنواف  مديرة مخبربصفتيا  بربار سياـ ةالسيد تنيى مياـ، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  203رقـ  بقرار
 "اإلنتاج اآللي تممساف"، المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  مزىوده عبد المميؾالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  204رقـ  بقرار
 ."اإلبداع التسييرؼ الحوكمة والمقاوالتية"، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

 ندسة تحت عنواف "الي مدير مخبربصفتو  شكرود كريـالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  205رقـ  بقرار
 الحيوية"، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا.

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  لخضاري ناجـالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  26مؤرخ في  206رقـ  بقرار
 "البيوتكنوولجيات"، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا.

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  عمارة مرادالسيد  تنيى مياـ، 2019 مارس 12مؤرخ في  225ر رقـ قراب
 عضوية الجزئية"، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا."التعديف بالمحالي  والكيمياء اال
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 تحت عنواف  مديرة مخبربصفتيا  سعدي وحيدة ةالسيد تعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  226ر رقـ قراب
 حاث في اإلتصاؿ"، المنشأ لدػ جامعة عنابة."دراسات وأب

 تحت عنواف "بحوث  مدير مخبربصفتو  حمزة حمادةالسيد  يعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  227ر رقـ قراب
 في األدب الجزائرؼ ونقده"، المنشأ لدػ جامعة الوادؼ.

 حت عنواف "األجيزة ت مدير مخبربصفتو  مقدـ عالؿالسيد  يعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  228ر رقـ قراب
 والمواد المتقدمة"، المنشأ لدػ المركز الجامعي لمبيض.

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  مغراوي لقمافالسيد  يعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  229ر رقـ قراب
وطنية "البحث في السياسات العامة والتحديات التنموية واألمنية في بمداف المغرب العربي"، المنشأ لدػ المدرسة ال

 العميا لمعمـو السياسية.
 تحت عنواف  مديرة مخبربصفتيا  بيوض إنعاـ ةالسيد تعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  230ر رقـ قراب

 "الدراسات واألبحاث السياسية في إفريقيا"، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية.
 تحت  مدير مخبربصفتو  مزريق عاشورالسيد  تجدد عضوية، 2019 مارس 12مؤرخ في  231ر رقـ قراب

ختيار مدػ إمكانية إنشاء إتحاد  نعكاساتيا عمى إقتصاديات دوؿ الشماؿ اإلفريقي وا  قتصادؼ اعنواف "العولمة وا 
 موحد ليا"، المنشأ لدػ جامعة الشمف.

 مدير مخبرو بصفت  عبد هللا الحاج عبد هللاالسيد  تجدد عضوية، 2019 مارس 12مؤرخ في  232ر رقـ قراب 
 تحت عنواف "الميكانيؾ الفيزياء والنمذجة الرياضية"، المنشأ لدػ جامعة المدية.

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  أوقاسي لونيسالسيد  تنيى مياـ، 2019 مارس 12مؤرخ في  233ر رقـ قراب
 .2"تربية، تكويف وتنمية"، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  جعفور أحمدالسيد  يعيف، 2019 سمار  12مؤرخ في  234ر رقـ قراب
 "اليندسة الكيربائية"، المنشأ لدػ جامعة ورقمة.

 تحت  مدير مخبربصفتو  عيادي كماؿ الديفالسيد  تنيى مياـ، 2019 مارس 12مؤرخ في  235ر رقـ قراب
 عنواف "اليندسة الكيربائية"، المنشأ لدػ جامعة ورقمة.

 تحت  مديرة مخبربصفتيا  بشالغـ سميرة ةالسيد تجدد عضوية، 2019 مارس 12مؤرخ في  236ر رقـ قراب
 عنواف "المقدس، تعبيرات وتمثالت"، المنشأ لدػ جامعة مستغانـ.

 تحت عنواف  مديرة مخبربصفتيا  بوخميس سييمة ةالسيد تعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  237ر رقـ قراب
 جامعة قالمة. "الدراسات القانونية"، المنشأ لدػ

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  بوصنوبرة خميلالسيد  تنيى مياـ، 2019 مارس 12مؤرخ في  238ر رقـ قراب
 "الدراسات القانونية البيئية"، المنشأ لدػ جامعة قالمة.

 تحت  مدير مخبربصفتو  شعباف جماؿالسيد  تجدد عضوية، 2019 مارس 12مؤرخ في  239ر رقـ قراب
 متعددة المعايير لمقرار وبحث عممي"، المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا. عنواف "إعانة
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 تحت عنواف "تربية،  مدير مخبربصفتو  بولقمح دمحمالسيد  يعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  241ر رقـ قراب
 .2تكويف وتنمية"، المنشأ لدػ جامعة قسنطينة

 تحت عنواف  مديرة مخبربصفتيا  كسايري خضرة ةالسيد تعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  242ر رقـ قراب
 "اليندسة الكيربائية والمواد"، المنشأ لدػ المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف.

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  لزىر سريجىالسيد  تنيى مياـ، 2019 مارس 12مؤرخ في  243ر رقـ قراب
 نظمة اإللكتروميكانيكية ووثوقيتيا"، المنشأ لدػ جامعة أـ البواقي."المواد وبنية األ

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  رماش الورديالسيد  يعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  244ر رقـ قراب
 "المواد وبنية األنظمة اإللكتروميكانيكية ووثوقيتيا"، المنشأ لدػ جامعة أـ البواقي.

 تحت  مدير مخبربصفتو  عيادي عبد الحميدالسيد  تجدد عضوية، 2019 ارسم 12مؤرخ في  245ر رقـ قراب
 عنواف "أنظمة التحريؾ والمراقبة"، المنشأ لدػ جامعة أـ البواقي.

 تحت  مدير مخبربصفتو  خياري عبد القادرالسيد  تجدد عضوية، 2019 مارس 12مؤرخ في  246ر رقـ قراب
 لحساسة"، المنشأ لدػ جامعة أـ البواقي.عنواف "الموارد الطبيعية وتييئة األوسا  ا

 تحت عنواف "تسيير  مديرة مخبربصفتيا  تناح صفية ةالسيد تعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  247ر رقـ قراب
 الموارد الحيوانية المحمية"، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة.

 تحت عنواف  مديرة مخبربصفتيا  المي فريدةغ ةالسيد تنيى مياـ، 2019 مارس 12مؤرخ في  248ر رقـ قراب
 "تسيير الموارد الحيوانية المحمية"، المنشأ لدػ المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة.

 تحت عنواف  مديرة مخبربصفتيا  زرواؿ معزوزة ةالسيد تعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  249ر رقـ قراب
 "القانوف البحرؼ والنق "، المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  بف عمارة دمحمالسيد  تنيى مياـ، 2019 مارس 12مؤرخ في  250ر رقـ قراب
 "القانوف البحرؼ والنق "، المنشأ لدػ جامعة تممساف.

 تحت  مدير مخبربصفتو  قتالة عبد الحميدالسيد  تجدد عضوية، 2019 مارس 12مؤرخ في  251ر رقـ قراب
 المنشأ لدػ جامعة بسكرة. عنواف "اليندسة المدنية"،

 تحت  مدير مخبربصفتو  بوكريف موسىالسيد  تجدد عضوية، 2019 مارس 12مؤرخ في  252ر رقـ قراب
 عنواف "البحث في التسيير والتقنيات الكمية"، المنشأ لدػ جامعة بجاية.

 اف "النقد تحت عنو  مدير مخبربصفتو  دحو حسيفالسيد  يعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  253ر رقـ قراب
 ومصطمحاتو"، المنشأ لدػ جامعة ورقمة.

 تحت عنواف  مدير مخبربصفتو  جمولي العيدالسيد  تنيى مياـ، 2019 مارس 12مؤرخ في  254ر رقـ قراب
 "النقد ومصطمحاتو"، المنشأ لدػ جامعة ورقمة.

 تحت عنواف بصفتو مدير مخبر  بومديف العربيالسيد  يعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  255ر رقـ قراب
 "اليندسة اإللكتروتقنية"، المنشأ لدػ جامعة سعيدة.
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 تحت  مدير مخبربصفتو  مزوار عبد القادرالسيد  تنيى مياـ، 2019 مارس 12مؤرخ في  256ر رقـ قراب
 عنواف "اليندسة اإللكتروتقنية"، المنشأ لدػ جامعة سعيدة.

 تحت  مدير مخبربصفتو  عبد االمطيف مسعوديالسيد  يعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  257ر رقـ قراب
 .1عنواف "كيمياء المواد واألحياء: الفاعمية والنشا  الكيميائي"، المنشأ لدػ جامعة باتنة

 تحت عنواف  مديرة مخبربصفتيا  وداي نادية ةالسيد تنيى مياـ، 2019 مارس 12مؤرخ في  258ر رقـ قراب
 .1ميائي"، المنشأ لدػ جامعة باتنة"كيمياء المواد واألحياء: الفاعمية والنشا  الكي

 مدير مخبربصفتو  خمفي عبد الرحمافالسيد  تجدد عضوية، 2019 مارس 12مؤرخ في  259ر رقـ قراب 
 تحت عنواف "البحث حوؿ فعمية القاعدة القانونية"، المنشأ لدػ جامعة بجاية.

 تحت  مدير مخبرفتو بص عمودف محندالسيد  تجدد عضوية، 2019 مارس 12مؤرخ في  260ر رقـ قراب
 عنواف "تكويف والبحث العممي في المغات التطبيقية وىندسة المغات"، المنشأ لدػ جامعة بجاية.

 تحت عنواف  مديرة مخبربصفتيا  بمخير نورة ةالسيد تنيى مياـ، 2019 مارس 12مؤرخ في  261ر رقـ قراب
 مميانة."الموانع الصناعية، قياسات وتطبيقات"، المنشأ لدػ جامعة خميس 

 بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  شطي بوعالـالسيد  يعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  262ر رقـ قراب
 "الموانع الصناعية، قياسات وتطبيقات"، المنشأ لدػ جامعة خميس مميانة.

 بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  قوريف حاج قويدرالسيد  يعيف، 2019 مارس 12مؤرخ في  263ر رقـ قراب
 نافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجاؿ صناعات البدائ  المحمية"، المنشأ لدػ جامعة الشمف."تنمية ت

 تحت  مدير مخبربصفتو   مداح عرايبي الحاجالسيد  تنيى مياـ، 2019 مارس 12مؤرخ في  264ر رقـ قراب
لمحمية"، المنشأ لدػ جامعة عنواف "تنمية تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجاؿ صناعات البدائ  ا

 الشمف.
 تحت  مدير مخبربصفتو  بف شريؾ عمرالسيد  تجدد عضوية، 2019 مارس 12مؤرخ في  265ر رقـ قراب

 ستراتيجيات الوقاية ومحافحة المخدرات في الجزائر"، المنشأ لدػ جامعة الجمفة.اعنواف "
 مدير قسـ البحثبصفتو  ي عبد الكريـخموفالسيد  تنيى مياـ، 2019 مارس 13مؤرخ في  266ر رقـ قراب 

 "النمو البمورؼ إلنصاؼ النواق  والطرائق المعدنية"، لدػ مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواق  لمطاقوية.
 بصفة مديرة قسـ البحث  تغيمت فاطمة زىرة ةالسيد تنيى مياـ، 2019 مارس 13مؤرخ في  267ر رقـ قراب

 يف السطوح"، لدػ مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواق  لمطاقوية."الطبقات الرقيقة والسطوح وما ب
 النمو  مدير قسـ البحثبصفتو  درويش نجيبالسيد  يعيف، 2019 مارس 13مؤرخ في  268ر رقـ قراب"

 البمورؼ إلنصاؼ النواق  والطرائق المعدنية"، لدػ مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواق  لمطاقوية.
 الطبقات  مديرة قسـ البحثبصفة قاسي سميرة  ةالسيد تعيف، 2019 مارس 13مؤرخ في  269ر رقـ قراب"

 الرقيقة والسطوح وما بيف السطوح"، لدػ مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواق  لمطاقوية.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 *-* 9102 فرديةالقررات  الم *-*

 لمديرية  رئيس لجنة الصفقاتبصفة  فالح عمارالسيد  يعيف، 2019 جانفي 06مؤرخ في  04رقـ  بمقرر
 الخدمات الجامعية ببسكرة شتمة.

 لمديرية  رئيس لجنة الصفقاتبصفة   براىيـ دمحمالسيد  يعيف، 2019 جانفي 20مؤرخ في  52رقـ  بمقرر
 ارت.الخدمات الجامعية بتي

 مكمف بالتكويف  نائب مديربصفة  بركاني وليدالسيد تنيى مياـ ، 2019 جانفي 21مؤرخ في  58رقـ  بمقرر
أـ العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواص  والشيادات وكذا التكويف في التدرج، بالنيابة، بجامعة 

 .البواقي
 العموـ  عميد كميةبصفة  سويسي عبد الوىابد السي يعيف، 2019 جانفي 21مؤرخ في  59رقـ  بمقرر

 قتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالنيابة ، بجامعة بومرداس.اال
 المدرسة الوطنية  مديربصفة شادلي حساف السيد تنيى مياـ ، 2019 جانفي 21مؤرخ في  60رقـ  بمقرر

 العميا لممناجـ والمعادف.
 معيد تسيير التقنيات  مديربصفة  حمزة عميرشالسيد ى مياـ تني، 2019 جانفي 21مؤرخ في  61رقـ  بمقرر

 .3الحضرية، بجامعة قسنطينة 
 الوطنية لممدرسة  ،، بالنيابةمديربصفة  حمزة عميرشالسيد  يعيف، 2019 جانفي 21مؤرخ في  62رقـ  بمقرر

 العميا لممناجـ والمعادف.
 لممدرسة الوطنية بالنيابة،  ،مديربصفة  رشحمزة عميمسيد يمن  ل، 2019 جانفي 21مؤرخ في  63رقـ  بمقرر

باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر  اتفويضوفي حدود صالحيتو العميا لممناجـ والمعادف، 
 بالصرؼ.

 مكمف  نائب مديربصفة  عيسى أخضري السيد تنيى مياـ ، 2019 جانفي 22مؤرخ في  64رقـ  بمقرر
العالي في التدرج، ريف األوؿ والثاني والتكويف المتواص  والشيادات وكذا التكويف بالتكويف العالي في الطو 

 .بجامعة الجمفة
 مكمف بالنيابة،  نائب مديربصفة  حبيطة عميالسيد  يعيف، 2019 جانفي 22مؤرخ في  65رقـ  بمقرر

، كويف العالي في التدرجبالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواص  والشيادات وكذا الت
 بجامعة الجمفة.

 مكمف  نائب مديربصفة  تميمي اليواري السيد تنيى مياـ ، 2019 جانفي 22مؤرخ في  66رقـ  بمقرر
 .بالتكويف العالي فيما بعد التدرج والتأىي  الجامعي والبحث العممي، بجامعة العمـو والتكنولوجيا بوىراف

 بالنيابة،  نائب مديربصفة  حديبي رشيدة زوجة غوؿ ةالسيد تعيف، 2019 جانفي 22مؤرخ في  67رقـ  بمقرر
مكمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىي  الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج، 

 بجامعة العموـ والتكنولوجيا بوىراف.
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 بالنيابة، بالمفتشية مفتش، بصفة زكيةجدايني  تعيف السيدة، 2019 جانفي 28مؤرخ في  74رقـ  بمقرر ،
 العامة لمبيدايوجيا، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 العمـو  عميد كميةبصفة  مبيروؾ دمحم البشيرالسيد تنيى مياـ ، 2019 جانفي 28مؤرخ في  75رقـ  بمقرر
 .ارية وعموـ التسيير، بجامعة جيج قتصادية والتجاال

 كمية العمـو ، بالنيابة، لعميدبصفة  بولحية الطيبالسيد  يعيف، 2019 جانفي 28 مؤرخ في 76رقـ  بمقرر
 اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، بجامعة جيج .

 مكمف  نائب مديربصفة  عميرة عبد الرزاؽالسيد تنيى مياـ ، 2019 جانفي 28مؤرخ في  77رقـ  بمقرر
تكويف المتواص  والشيادات والتكويف العالي في التدرج، بجامعة بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني وال

 جيج .
 مكمف بالنيابة،  نائب مديربصفة  بف زايد رياضالسيد  يعيف، 2019 جانفي 28مؤرخ في  78رقـ  بمقرر

ة بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواص  والشيادات والتكويف العالي في التدرج، بجامع
 جيج .

 عميد كمية عمـو بصفة  ىاشمي مسعودالسيد تنيى مياـ ، 2019 جانفي 28مؤرخ في  79رقـ  بمقرر
 الميندس، بجامعة بومرداس.  

 مكمف  نائب مديربصفة  ىاشمي مسعودالسيد  تنيى مياـ، 2019 جانفي 28مؤرخ في  80رقـ  بمقرر
 التكويف العالي فيما بعد التدرج، حث العممي وكذا بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىي  الجامعي والب

 بجامعة بومرداس.
 كمية العمـو الدقيقة  عميدبصفة  بف مكي اليواري السيد  تنيى مياـ، 2019 جانفي 28مؤرخ في  81رقـ  بمقرر

 .بجامعة مستغانـ ،واإلعالـ اآللي
 كمية العمـو بالنيابة، ل عميدبصفة  زبوكراع عبد العزيالسيد  يعيف، 2019 جانفي 28مؤرخ في  82رقـ  بمقرر

 الدقيقة واإلعالـ اآللي، بجامعة مستغانـ.
 مكمف بالتنمية  نائب مديربصفة  يحيوش حسيفالسيد  تنيى مياـ، 2019 جانفي 29مؤرخ في  83رقـ  بمقرر

 .2واإلستشراؼ والتوجيو، بجامعة قسنطينة
 مكمف بالنيابة،  نائب مديربصفة  شي نور الديفلعياالسيد  يعيف، 2019 جانفي 29مؤرخ في  84رقـ  بمقرر

 .2بالتنمية واإلستشراؼ والتوجيو، بجامعة قسنطينة
 لمديرية  رئيس لجنة الصفقاتبصفة  عباسي حسافالسيد  يعيف، 2019 فيفرؼ  07مؤرخ في  85رقـ  بمقرر

 .بتبسةالخدمات الجامعية 
 مكمف بالتنمية  نائب مديربصفة  شتاتي سميـو السيد تنيى مياـ ، 2019 فيفرؼ  12مؤرخ في  87رقـ  بمقرر

 .بجامعة سكيكدةواإلستشراؼ والتوجيو، 
 في  مركز البحث مديربصفة  ضنياجي كماؿالسيد تنيى مياـ ، 2019 فيفرؼ  12مؤرخ في  88رقـ  بمقرر

 .العمـو الصيدالنية
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 مكمف  نائب مديربصفة  عبد السالـ طالبالسيد تنيى مياـ ، 2019 فيفرؼ  12مؤرخ في  89رقـ  بمقرر
 .بالتكويف العالي فيما بعد التدرج والتأىي  الجامعي والبحث العممي، بجامعة تممساف

 مكمف بالنيابة،  نائب مديربصفة  مطالوي صوفيا تعيف السيدة، 2019 فيفرؼ  16مؤرخ في  90رقـ  بمقرر
 ة سكيكدة.بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واإلتصاؿ والتظاىرات العممية، بجامع

 عميد كمية العمـو اإلنسانية بصفة  فريجة أحمدالسيد تنيى مياـ ، 2019 فيفرؼ  16مؤرخ في  91رقـ  بمقرر
 .بجامعة بسكرةواإلجتماعية، 

 كمية العمـو بالنيابة، لبصفة عميد  بمقاسـ ميسـو يعيف السيد، 2019 فيفرؼ  16مؤرخ في  92رقـ  بمقرر
 سكرة.اإلنسانية واإلجتماعية، بجامعة ب

 عميد كمية العموـ اإلنسانية بصفة  باي بوعالـ السيدتنيى مياـ ، 2019 فيفرؼ  16مؤرخ في  93رقـ  بمقرر
 والعمـو اإلجتماعية، بجامعة تممساف.

 أميف عاـبصفة  رباعيف مميكة زوجة مخزـو السيدةتنيى مياـ ، 2019 فيفرؼ  17مؤرخ في  94رقـ  بمقرر ،
 التكنولوجيا.جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو و ل
 لمديرية  رئيس لجنة الصفقاتبصفة  براىـ دحماف يعيف السيد، 2019 فيفرؼ  17مؤرخ في  95رقـ  بمقرر

 الخدمات الجامعية بالمدية.
 كمية اآلداب والمغات،  عميدبصفة  كرـو بومديف السيدتنيى مياـ ، 2019 فيفرؼ  27مؤرخ في  96رقـ  بمقرر

 بجامعة تممساف.
 كمية اآلداب بالنيابة، لبصفة عميد  محصر وردة تعيف السيدة، 2019 فيفرؼ  27في  مؤرخ 97رقـ  بمقرر

 والمغات، بجامعة تممساف.
 لمديرية  رئيس لجنة الصفقاتبصفة  صحراوي دمحم يعيف السيد، 2019 مارس 03مؤرخ في  99رقـ  بمقرر

 السانيا.-الخدمات الجامعية وىراف
 لجامعة  رئيس لجنة الصفقاتبصفة  شريط رابح عيف السيدي، 2019 مارس 14مؤرخ في  101رقـ  بمقرر

 .1الجزائر
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