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 109 ..................................................................................الجمفة -زيان عاشورألعضاء المجمس العممي لجامعة 

لكمية عموم األرض واليندسة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018أفريل  04مؤرخ في  316قــرار رقم  -
 111 .........................................................................................أم البواقي -المعمارية بجامعة العربي بن مييدي

العموم  لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018أفريل  04مؤرخ في  317قــــرار رقم  -
 112 ..................................................................................أم البواقي-والعموم التطبيقية بجامعة العربي بن مييدي

لكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018أفريل  04مؤرخ في  318قــرار رقم  -
 114 .............................................................................................................أم البواقي -العربي بن مييدي
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لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي2018ريل أف 04مؤرخ في  319قــرار رقم  -
 115 ....................................................................................................أم البواقي -بجامعة العربي بن مييدي

الحضرية تقنيات ال تسيير لمعيد المجمس العممي ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء2018يل أفر  04مؤرخ في  320قــرار رقم  -
 116 ....................................................................................................أم البواقي -العربي بن مييدي بجامعة

 -أبو القاسم سعد هللالجامعة  د القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممييحـدّ ، 2018أفريل  04مؤرخ في  321 قــرار رقـم -
 117 ....................................................................................................................................2الجزائر

 مدرسةلقسم التكوين التحضيري بال المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2018أفريل  04مؤرخ في  322قــرار رقم  -
 119 .............................................................................................................عنابة-العميا في عموم التسيير

العميا  مدرسةلقسم العموم الدقيقة بال المجنة العممية لقائمة االسمية ألعضاء، يحّدد ا2018أفريل  04مؤرخ في  323قــرار رقم  -
 120 .............................................................................................................................لألساتذة بورقمة

العميا  مدرسةلقسم األدب العربي بال المجنة العممية لقائمة االسمية ألعضاء، يحّدد ا2018أفريل  04مؤرخ في  324قــرار رقم  -
 122 .............................................................................................................................لألساتذة بورقمة

د القائمـة االسمية يحـدّ الذي  2016أكتوبر  04المؤّرخ في  1541، يعّدل القرار رقم 2018أفريل  04في  مؤرخ 325 قــرار رقـم -
 123 .........................................................................جيجل -دمحم الصديق بن يحيألعضاء المجمس العممي لجامعة 

يحدد القائمة االسمية  الذي 2016ماي  22المؤرخ في  465يعدل القرار رقم ، 2018 أفريل 05مؤرخ في  327قرار رقم  -
 125 ...............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمتجار

الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016أفريل  19المؤرخ في  276القرار رقم يعدل ، 2018أفريل  05مؤرخ في  328قرار رقم  -
 126 ......................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة، المعدل

معيد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية  ألعضاء مجمس يحدد القائمة االسمية، 2018أفريل  05مؤرخ في  329قرار رقم  -
 127 ............................................................................................................1الغذائية لدى جامعة قسنطينة

 128 ...1مجمس معيد العموم البيطرية لدى جامعة قسنطينة عضاءيحدد القائمة االسمية أل، 2018أفريل  05مؤرخ في  330قرار رقم  -
لدى جامعة  كمية عموم الطبيعة والحياة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2018أفريل  05مؤرخ في  331 قرار رقم -

 130 ..................................................................................................................................1قسنطينة

 131 ..1لدى جامعة قسنطينة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عموم التكنولوجيا، 2018أفريل  05مؤرخ في  332قرار رقم  -
ي يحدد القائمة الذ 2018مارس سنة  14المؤرخ في  214يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  09مؤرخ في:  333رقم قرار  -

 133 ....................................االسمية ألعضاء لجان تقييم المترشحين لمسابقة االلتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي
الذي يحدد القائمة االسمية  2016مارس  06المؤرخ في  139يعدل قرار رقم ، 2018أفريل  09مؤرخ في  334رقم  قــرار -

 134 .............................................................................مس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار،المعدلألعضاء مج
عن األساتذة الباحثين ضمن مجمس إدارة  يحدد مقاييس توزيع الممثمين المنتخبين، 2018أفريل  09مؤرخ في  335قرار رقم  -

 135 ..............................................................................................................................المدرسة العميا
عن األساتذة الباحثين ضمن المجمس  يحدد مقاييس توزيع الممثمين المنتخبين، 2018أفريل  09 مؤرخ في 336رقم قـــرار  -

 136 ......................................................................................................................العممي لممدرسة العميا

 137 ......................................، يحدد كيفيات سير المجمس العممي لممدرسة العميا2018أفريل  09مؤرخ في  337قــــرار رقم  -
عن األساتذة الباحثين حسب الرتب ضمن  يحدد مقاييس توزيع الممثمين المنتخبين، 2018أفريل  09مؤرخ في  338رقم  ـرارـــــق -

 138 .......................................................................................................................المجنة العممية لمقسم
 -عمى سبيل التسوية- ، يتضّمن تأىيل جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا2018أفريل  09مؤرخ في  339رقم  ــرارق -

 140 ...............................................................لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو
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الذي يحدد القائمة االسمية  2016جانفي  19المؤرخ في  50يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  10 مؤرخ في 340م رق قــرار -
 141 .............................................................المعدل ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس،

 142 ....................................يتضمن رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي ،2018أفريل  11مؤرخ في  341قرار رقم  -

 144 ..................................يتضمن رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي ،2018أفريل  11مؤرخ في  342رار رقم ــــق -

 145 ..................................ييتضمن رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العال ،2018افريل  11مؤرخ في  343رار رقم ــــق -
 146 ....................................يتضمن رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي ،2018أفريل  11 مؤرخ في 344 قرار رقم -

 148 .................لدى المركـز الجامعـي مغنيـة  ة الخدمات االجتماعية، يتضمن إنشاء وتشكيل لجن2018 أفريل 12مؤرخ في  قــرار -
 149 ......لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة المسيمة يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية ،2018 أفريل 12مؤرخ في  قــرار -
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015ديسمبر  17مؤرخ في ال 1250يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  14مؤرخ في  345رقم  قــرار -

 150 ...............................................................................................بسكرة، المعدل ألعضاء مجمس إدارة جامعة
معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية  سيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجم ،2018 أفريل 16مؤرخ في  346 قــرار رقم -

 151 ......................................................................................................خميس مميانة لدى جامعةوالرياضية 
 لدى جامعةوم االجتماعية واإلنسانية العممجمس كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2018 أفريل 16مؤرخ في  347رقم  قــرار -

 152 ...............................................................................................................................خميس مميانة
 لدى جامعةلحقوق والعموم السياسية ايحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  ،2018 أفريل 16مؤرخ في  348رقم  قــرار -

 153 ...............................................................................................................................خميس مميانة
موم االقتصادية والتجارية وعموم العيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  ،2018 أفريل 16مؤرخ في  349رقم  قــرار -

 154 ........................................................................................................خميس مميانة لدى جامعة التسيير
خميس  جامعة لدىتكنولوجيا العموم واليحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  ،2018 أفريل 16مؤرخ في  350رقم  قــرار -

 156 .......................................................................................................................................مميانة
لدى بيعة والحياة وعموم األرض عموم الطمجمس كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2018 أفريل 16مؤرخ في  351رقم  قــرار -

 157 .......................................................................................................................خميس مميانة جامعة
حّدد لمقائمة االسمية ألعضاء الم 2017جانفي  29المؤرخ في  135يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤّرخ في  352قرار رقم  -

 158 .............................................3الجزائر بجامعة المجمس العممي لكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
حّدد لمقائمة االسمية الم 2016سبتمبر  26المؤرخ في  1508يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤرخ في  353رار رقم ـــــق -

 159 ...............3والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر بكّمية العموم االقتصادية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم التسيير
االسمية  لمقائمة المحّدد 2016سبتمبر  26 المؤرخ في 1507يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤرخ في  354رقم قــــرار  -

 160 .............3بكّمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم التجارية
المحّدد لمقائمة االسمية  2016سبتمبر  26المؤرخ في  1506يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤرخ في  355قرار رقم  -

 161 ....3المجنة العممية لقسـم عموم العموم االقتصادية بكّمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر ألعضاء
المحّدد ألعضاء المجنة العممية  2017جانفي  29المؤرخ في  133يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤرخ في  356رار رقم ـــق -

 162 ......................................................3لدولية بكّمية العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائرلقسـم الدراسات ا
المحّدد ألعضاء المجنة العممية  2017جانفي  29المؤرخ في  134يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤرخ في  357قرار رقم  -

 163 ............................................3واإلداري بكّمية العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائرلقسـم التنظيم السياسي 
المحّدد ألعضاء المجمس  2017جانفي  29المؤرخ في  132يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤّرخ في  358رار رقم ــق -

 164 .......................................................................3قات الدولية بجامعة الجزائرالعممي لكّمية العموم السياسية والعال
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المحّدد ألعضاء المجمس  2017جانفي  29المؤرخ في  129يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤّرخ في  359رار رقم ــــق -
 166 ...................................................................................3الجزائرالعممي لكّمية عموم االعالم واالتصال بجامعة 

المحّدد ألعضاء المجنة العممية  2017جانفي  29المؤرخ في  131يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤرخ في  360رار رقم ــــق -
 167 .....................................................................3صال بجامعة الجزائرلقسـم عموم االتصال بكّمية عموم االعالم واالت

المحـدد لمقائمـة االسمية  2017جوان  28المؤّرخ في  739يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مـؤّرخ في  361رار رقم ـــق -
 168 .................................................................................................3ألعضاءالمجمس العممي لجامعة الجزائر

المحّدد لمقائمة االسمية  2017جانفي  29المؤرخ في  136يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤّرخ في  362رار رقم ــــق -
 169 .............................................................3الجزائر ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة

لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة البميـدة  يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2018أفريل  18مؤرخ في  قــرار -
 170 ....................................................................................................................................العفـرون 

 171 .......يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة معسكـر ،2018أفريل  18مؤرخ في  قــرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2016افريل  19المؤرخ في  275يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  19مؤرخ في  363رقم  قــرار -

 172 ................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة(
القائمة االسمية  الذي يحدد 2016جوان  2في المؤرخ  546، يعدل القرار رقم  2018 أفريل 19مؤرخ في  364رقم  قــرار -

 173 ...................................................................قالمة لدى جامعةالعموم اإلنسانية واالجتماعية ألعضاء مجمس كمية 
 175 .........قالمة لدى جامعةب والمغات اآلدا مجمس كمية يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018 أفريل 19مؤرخ في  365رقم  قــرار -
 لدى جامعةالحقوق والعموم السياسية كمية  مجمس يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018 أفريل 19مؤرخ في  366رقم  قــرار -

 176 ........................................................................................................................................قالمة
الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ،2018 أفريل 19مؤرخ في  367رقم  قــرار -

 177 ...........................................................................................................................قالمة لدى جامعة
العموم االقتصادية والتجارية وعموم يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  ،2018 أفريل 19مؤرخ في  368رقم  قــرار -

 178 ..................................................................................................................قالمة لدى جامعةالتسيير 
قالمة،  لدى جامعةالعموم والتكنولوجيا مجمس كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2018 أفريل 19مؤرخ في  369رقم  قــرار -

 180 .......................................................................................................................................المتمم
عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض  مجمس كمية يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2018 أفريل 19مؤرخ في  370رقم  قــرار -

 181 ..................................................................................................................قالمة لدى جامعةوالكون 
لدى جامعة العموم اإلنسانية واالجتماعية مجمس كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2018 أفريل 19مؤرخ في  371رقم  قــرار -

 182 .......................................................................................................................................بجاية
الذي يحدد القائمة االسمية  2015ديسمبر  07المؤرخ في  1223 يعدل القرار رقم، 2018أفريل  23مؤرخ في  372رقم  قــرار -

 184 ............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف
يحدد القائمة االسمية  الذي 2016جانفي  28المؤرخ في  57يعدل قرار رقم ، 2018أفريل  23مؤرخ في  373رقم قرار  -

 185 .................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة
الذي يحدد القائمة االسمية  2018مارس سنة  14المؤرخ في  214يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  29مؤرخ في  396قرار رقم  -

 186 ....................................ألعضاء لجان تقييم المترشحين لمسابقة االلتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي، المعدل

 186 ....................................يتضمن رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي ،2018أفريل  29مؤرخ في  397رار رقم ق -
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016ماي  21المؤرخ في  463يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  30مؤرخ في  398قـــرار رقم  -

 188 ...................................................................................................2ةألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطين
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يتضمن تعيين أعضاء مجمس  2016أفريل  17المؤرخ في  247يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  30مؤرخ في  399قرار رقم  -
 189 ...........................................................................................................توجيو جامعة التكوين المتواصل

 190 .............................ألعضاء مجمس إدارة جامعة سكيكدة يحدد القائمة اإلسمية، 2018أفريل  30مؤرخ في  400قرار رقم  -
الذي يحدد القائمة االسمية  2016نوفمبر  13المؤّرخ في  1680ل القرار رقم يعدّ ، 2018أفريل  30مؤرخ في  401رقم قرار  -

 191 .........................................1سطيف-ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس
لقسم التعميم األساسي في التكنولوجيا  سمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة اال، 2018أفريل  30مؤرخ في  402رار رقم ـــــق -

 192 ......................................................................................1سطيف -بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس
القائمة االسمية  الذي يحّدد 2017جانفي  29مؤّرخ في ال 128يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  30مؤرخ في  403قرار رقم  -

 193 ......................................الشمف -ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي
الذي يحـّدد القائمـة االسمية  2017أفريل  17المؤّرخ في  441يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  30مـؤرخ في  404ــرار رقـم قـــ -

 195 ............................................................................الشمف -ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بن بوعمي
بالمركز  لمعيد العموم والتكنولوجيا يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي ،2018أفريل  30مؤرخ في  405رار رقم ـــــق -

 197 ...............................................................................................................تندوف -الجامعي عمي كافي
لمعيد العموم االقتصادية، التجارية  يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي، 2018أفريل  30مؤرخ في  406رار رقم ــــق -

 198 .....................................................................................تندوف -وعموم التسيير بالمركز الجامعي عمي كافي
اليندسة الميكانيكية وىندسة لقسم  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أفريل  30مؤرخ في  407قرار رقم  -

 199 ...............................................................................................بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا اإلنتاج
 200 ...........................المسيمة ألعضاء مجمس إدارة جامعة يحدد القائمة االسمية، 2018أفريل  30مؤرخ في  408رار رقم ــــق -
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016فيفري  17المؤرخ في  121يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  30مؤرخ في  409رار رقم ــــق -

 202 .....................................................................................................1البميدة ألعضاء مجمس إدارة جامعة
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2017جويمية  المؤرخ في أول 759يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  30مؤرخ في  410رار رقم ــق -

 203 .....................................................................................................2ألعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة
الذي يحدد القائمة االسمية  2017جانفي  03المؤرخ في  10يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  30مؤرخ في  412رار رقم ـــق -

 204 .............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة
المتضمن تحديد البرنامج  2014جويمية  30المؤرخ في  651يعدل ممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ في 413رقم  قــرار -

 205 .................................................بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات في "اآللية" لنيل شيادة ميندس دولةالبيداغوجي 
المتضمن تحديد البرنامج  2014جويمية  30المؤرخ في  653يعدل ممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ في 414رقم  قــرار -

 208 .........................................بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات "كتروتقنيلاإل في " لنيل شيادة ميندس دولةالبيداغوجي 
المتضمن تحديد البرنامج  2014جويمية  30المؤرخ في  652، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ في 415 رقم قــرار -

 212 ...........................................بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات "لكترونيكاإل في " لنيل شيادة ميندس دولةالبيداغوجي 
المتضمن تحديد البرنامج  2014جويمية  30المؤرخ في  654، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ في 416رقم  قــرار -

 215 ...................................بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات كيميائية"اليندسة الفي " لنيل شيادة ميندس دولةالبيداغوجي 
المتضمن تحديد البرنامج  2014جويمية  30المؤرخ في  655يعدل ممحق القرار رقم ، 2018ماي  03 مؤّرخ في 417م رق قــرار -

 219 .....................................بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات مدنية"اليندسة الفي " لنيل شيادة ميندس دولةالبيداغوجي 
المتضمن تحديد  2014جويمية  30المؤرخ في  656رار رقم ، يعدل ممحق الق2018ماي  03 مؤّرخ في 418 رقم رارــــق -

 222 ...............................بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات في "ىندسة البيئة" لنيل شيادة ميندس دولةالبرنامج البيداغوجي 
المتضمن تحديد البرنامج  2014جويمية  30المؤرخ في  657، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ في 419 رقم قــرار -

 226 ........................................تبالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيا في "ىندسة المواد" لنيل شيادة ميندس دولةالبيداغوجي 
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متضمن تحديد البرنامج ال 2014جويمية  30المؤرخ في  658، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ في 420 رقم قــرار -
 229 .................................بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات "ميكانيكيةال يندسةالفي " لنيل شيادة ميندس دولةالبيداغوجي 

رنامج المتضمن تحديد الب 2014جويمية  30المؤرخ في  659يعدل ممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ في 421 رقم قــرار -
 233 ......................................بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات "المناجم ىندسةفي " لنيل شيادة ميندس دولةالبيداغوجي 

المتضمن تحديد البرنامج  2014جويمية  30المؤرخ في  660، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ في 422قم ر  قــرار -
 236 ................................................" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتري الـــــفي " لنيل شيادة ميندس دولة البيداغوجي

المتضمن تحديد البرنامج  2014جويمية  30المؤرخ في  661، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ في 423قم ر  قــرار -
 240 ............بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات "االبتكار إدارة ، تخصصصناعية ىندسةفي " ة ميندس دولةلنيل شيادالبيداغوجي 

المتضمن تحديد  2014جويمية  30المؤرخ في  662، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 المؤّرخ في 424 رقم قــرار -
 243 .بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات "إدارة صناعية ، تخصصصناعية سةىندفي " لنيل شيادة ميندس دولةالبرنامج البيداغوجي 

المتضمن تحديد البرنامج  2014جويمية  30المؤرخ في  663، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ في 425رقم  قــرار -
 247  ..بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات "ر الصناعية، بيئة وتسيير المخاطسالمةجودة، نظافة، في " لنيل شيادة ميندس دولةالبيداغوجي 

 جيو مبرنامج البيداغلالمحدد  2014جويمية  24المؤرخ في  629، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ فيال 426رقم  قــرار -
 250 ................عميا لألشغال العموميةبالمدرسة الوطنية الوالمنشآت"  الطرق : ، تخصصاألشغال العمومية"في  ميندس دولة لنيل شيادة

  جيو مبرنامج البيداغلالمحدد  2014جويمية  24المؤرخ في  630، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ فيال 427رقم  قــرار -
 254 ...................العموميةبالمدرسة الوطنية العميا لألشغال " : منشآت قاعدية، تخصصاألشغال العمومية"في  ميندس دولة لنيل شيادة

المتضمن تحديد البرنامج  2014جويمية  23المؤرخ في  593، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ في 428رقم  قــرار -
 259 ..........رةة " بالمدرسة العميا لمتجاالمؤسس ماليةالبيداغوجي لمسنة الثانية و الثالثة  من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر في " 

المتضمن تحديد البرنامج  2014جويمية  23المؤرخ في  595، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ في 429رقم  قــرار -
 261 ..............." بالمدرسة العميا لمتجارةومالية محاسبةالبيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر في "

المتضمن تحديد البرنامج  2014جويمية  23المؤرخ في  592، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ في 430رقم  قــرار -
 264 .............البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة  من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر في " تسويق واتصال" بالمدرسة العميا لمتجارة

المتضمن تحديد البرنامج  2014جويمية  23المؤرخ في  590، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ في 431رقم  قــرار -
دارة المؤسساتالبيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر في "  266 ......" بالمدرسة العميا لمتجارةتنظيم وا 

 269 ...............................جيجل جامعة ألعضاء مجمس إدارة يحدد القائمة االسمية، 2018ماي  06مؤرخ في  432رقم  قــرار -
يحدد القائمة االسمية  الذي 2014سبتمبر  15المؤرخ في  854يعدل القرار رقم ، 2018ماي  06مؤرخ في  433رار رقم ـــق -

 270 ...................................................ليل الفيزيائية والكيميائيةالبحث العممي والتقني في التحا ألعضاء مجمس إدارة مركز
الذي يحدد القائمة االسمية  2017جانفي  29المؤرخ في  108يعدل القرار رقم ، 2018ماي  08مؤرخ في  434رقم قـــرار  -

 271 .............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015فيفري  3المؤرخ في  40يعدل القرار رقم ، 2018ماي  08مؤرخ في  435رار رقم ــــق -

 272 .................................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2017جانفي  3المؤرخ في  2يعدل القرار رقم ، 2018ماي  08مؤرخ في  436رقم قـــرار  -

 273 ..................................................................................................................بجاية مجمس إدارة جامعة
لذي يحدد القائمة االسمية ا 2016مارس  21المؤرخ في  174يعدل القرار رقم ، 2018ماي  08مؤرخ في  437قرار رقم  -

 275 ...................................................................................................3ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة
 ة، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامع2018ماي  09 مـؤّرخ في 438رقم  قــرار -

 276 .......................................................................................................................الوادي-حمو لخضر 
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لقسـم البيولوجيا الخموية والجزئية بكمية  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018ماي  09 مـؤّرخ في 439رقم  قــرار -
 277 ......................................................................................الوادي-حمو لخضر  ةعموم الطبيعة والحياة بجامع

يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميـة اآلداب والمغات بجامعة حمو  ،2018 ماي 09مؤرخ في  440رقم  قــرار -
 278 ............................................................................................................................الوادي -لخضر 

لقسـم اآلداب والمغة الفرنسية بكّميـة  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018 ماي 09مؤرخ في  441قــرار رقم  -
 279 ............................................................................................الوادي -حمة لخضر  ةاآلداب والمغات بجامع

لقسـم السياسية بكّميـة الحقوق والعموم  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية2018 ماي 09مؤرخ في  442رقم  قــرار -
 280 ..................................................................................................الوادي -حمة لخضر  ةالسياسية بجامع

 282 ..........الوادي-جامعة حمة لخضر ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل2018 ماي 09مؤرخ في  443رقم  قــرار -
 284 ...........................بومرداس ألعضاء مجمس إدارة جامعة يحدد القائمة اإلسمية، 2018ماي  13مؤرخ في  444رقم  قــرار -
يتضمن تعيين أعضاء مجمس  2016أفريل  17المؤرخ في  247يعدل القرار رقم ، 2018ماي  13مؤرخ في  445رار رقم ـــق -

 285 ...........................................................................................................توجيو جامعة التكوين المتواصل
 286 ........الطارف لدى جامعةاآلداب والمغات  مجمس كمية سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل ،2018 ماي 13مؤرخ في  446رقم  قــرار -
العموم االقتصادية والتجارية وعموم  كمية يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ،2018 ماي 13مؤرخ في  447رقم  قــرار -

 288 ...............................................................................................................الطارف لدى جامعة التسيير
 289 ...الطارف لدى جامعةالعموم والتكنولوجيا  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية ،2018 ماي 13مؤرخ في  448رقم  قــرار -
 290 .الطارف لدى جامعةعموم الطبيعة والحياة  كمية سمية ألعضاء مجمسة اإليحدد القائم ،2018 ماي 13مؤرخ في  449رقم  قــرار -
يحدد القائمة اإلسمية  الذي 2015أكتوبر  27المؤرخ في  1115يعدل القرار رقم ، 2018ماي  13مؤرخ في  450رقم  قــرار -

 291 ...............................................................تعميم التكنولوجي بسكيكدةألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذة ال
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  2016فيفري  8المؤرخ في  80يعدل القرار رقم ، 2018ماي  13مؤرخ في  451قرار رقم  -

 292 .................................................................................................................1باتنة مجمس إدارة جامعة
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016ديسمبر  24المؤرخ في  1783يعدل القرار رقم ، 2018ماي  13مؤرخ في  452قــــرار رقم  -

 293 .......................................................................................................2باتنة ألعضاء مجمس إدارة جامعة
يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث ، 2018ماي  14 مؤرخ في 453قرار رقم  -

 295 ........................................تربية، الثقافة واالتصالالوالتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت  العممي
المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات، 2018ماي  14 مؤرخ في 454قرار رقم  -

 296 ............................................والطاقة في مجاالت المواد األولية العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا
ببرمجة نشاطات  المكمفة يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات، 2018ماي  14 مؤرخ في 455رقم  قـــرار -

 297 ..........................................العموم األساسيةفي مجاالت  البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا
المكمفة ببرمجة نشاطات  يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات، 2018ماي  14 مؤرخ في 456 رار رقمـــق -

 298 ...................................الصحة وعموم األحياءفي مجاالت  البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا
المكمفة ببرمجة نشاطات  يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات، 2018ماي  14 مؤرخ في 457 رار رقمـــق -

 299 .............................القانون، االقتصاد والمجتمعفي مجاالت  والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا البحث العممي
يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات ، 2018ماي  14 مؤرخ في 458 رار رقمـــق -

 300 ......السكن، التعمير، البناء، النقل واألشغال العموميةفي مجاالت  والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا البحث العممي
المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات، 2018ماي  14 في مؤرخ 459 رار رقمــق -

 301 ........................................العموم اإلنسانية والتاريخفي مجاالت  والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا العممي
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المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات، 2018 ماي 14 مؤرخ في 460رار رقم ــق -
 302 ........................الموارد المائية والصيد البحري  الفالحة، في مجاالت والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا العممي

 303 ...............................ألعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة لقائمة اإلسميةيحدد ا، 2018ماي  14مؤرخ في  461رقم قــرار  -
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2017مارس  2المؤرخ في  265يعدل القرار رقم ، 2018ماي  14مؤرخ في  462قرار رقم  -

 304 ......................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر
 306 ..........................تيزي وزو ألعضاء مجمس إدارة جامعة يحدد القائمة االسمية، 2018ماي  14مؤرخ في  463رار رقم ـــق -
 307 ......لدى المدرسـة الوطنيـة العميـا لمـري البميـدة يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية ،2018ماي  20مؤرخ في  قــرار -
لدى المدرسـة التحضيرية في العموم   يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2018ماي  20مؤرخ في  قــرار -

 308 .......................................................................................................اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 309 ......يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة بـاتنـة فسديس ،2018ماي  20مؤرخ في  قــرار -
 310 .........ـة الخدمـات الجامعيـة تيـارتيتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديري ،2018ماي  20مؤرخ في  قــرار -
عموم التسيير بكمية العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ،2018 ماي 21مؤرخ في  468رقم  قــرار -

 311 .....................................................................بومرداس -بجامعة ادمحم بوقرة  االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
العموم التجارية بكمية العموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي لقسم ،2018 ماي 21مؤرخ في  469رقم  قــرار -

 312 .....................................................................بومرداس -بجامعة ادمحم بوقرة  االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم  ،2018 ماي 21مؤرخ في  470رقم  قــرار -

 313 .....................................................................بومرداس -بجامعة ادمحم بوقرة  االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
بكمية العموم  ةالمالية والمحاسب يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ،2018 ماي 21مؤرخ في  471رقم  قــرار -

 314 .....................................................................بومرداس -بجامعة ادمحم بوقرة  االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
العموم االقتصادية والتجارية ة ـكّمييحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل ،2018 ماي 21مؤرخ في  472رقم  قــرار -

 316 .............................................................................................بومرداس -وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرة
العميا  مدرسةلقسم الطور الثاني بال المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ل ،2018 ماي 21مؤرخ في  473رقم  قــرار -

 317 ................................................................................................................لممحاسبة والمالية قسنطينة
-لممدرسة العميا لممحاسبة والمالية د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ  ،2018 ماي 21مؤرخ في  474رقم  قــرار -

 318 ....................................................................................................................................قسنطينة
يحدد القائمة االسمية  الذي 2014سبتمبر  15المؤرخ في  854يعدل القرار رقم ، 2018ماي  21مؤرخ في  475رقم  قــرار -

 319 ...................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
الذي يحدد القائمة االسمية  2015جوان  23المؤرخ في  296يعدل القرار رقم  ،2018ماي  21مؤرخ في  476قرار رقم  -

 320 ...........................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015فيفري  3المؤرخ في  40يعدل القرار رقم ، 2018ماي  21مؤرخ في  477قم قــــرار ر  -

 321 .................................................................................ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
، الذي يحدد تشكيمة 2015ديسمبر سنة  7المؤّرخ في  1220يعدل القرار رقم ، 2018ماي  21ي مؤّرخ ف 478قـــرار رقم  -

 322 .........................................................................المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة  التعميم العالي والبحث العممي
 324 ..يـة وتقييم البحث العممي الجامعـة البرمجـلمجن نـن العممييـين المستشارـن تعييـيتضمّ ، 2018ماي  22مؤرخ في  479رقم  قــرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2015ديسمبر  07المؤرخ في  1223يعدل القرار رقم ، 2018ماي  22مؤرخ في  480رقم قـــرار  -

 329 ............................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف
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الذي يحدد القائمة االسمية  2016مارس  24المؤرخ في  178يعدل القرار رقم ، 2018ماي  22مؤرخ في  481رار رقم ـــق -
 330 ...................................................................................ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بسطيف

 331 .........لدى جامعة بشار يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات، 2018ماي  27مؤرخ في  482رار رقم ــــق -
س كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجم، 2018ماي  27مؤرخ في  483رار رقم ــــق -

 333 ..................................................................................................................التسيير لدى جامعة بشار

 334 لدى جامعة بشار لتكنولوجيايحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية ا، 2018ماي  27مؤرخ في  484قرار رقم  -

 336 رلدى جامعة بشا مجمس كمية العموم الدقيقة يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018ماي  27مؤرخ في  485رقم قــــرار  -

 337 ..بشارلدى جامعة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية، 2018ماي  27مؤرخ في  486رار رقم ـــق -
الذي يحدد القائمة االسمية  2017افريل  25المؤرخ في  466يعدل القرار رقم ، 2018ماي  27مؤرخ في  488رار رقم ـــق -

 338 ............................................................................ )والية األغواط( ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو
الذي يحدد القائمة االسمية  2016مارس  6المؤرخ في  140يعدل القرار رقم ، 2018ماي  27مؤرخ في  489رار رقم ـــق -

 339 .........................................................................األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016مارس  10 المؤرخ في 145يعدل القرار رقم ، 2018ماي  27مؤرخ في  490رار رقم ـــق -

 340 ....................................................................................................1سطيف ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 342 ....................1قسنطينة مجمس إدارة جامعة الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018ي ما 27مؤرخ في  491رار رقم ـــق -
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2015أكتوبر  7المؤرخ في  977يعدل القرار رقم  ،2018ماي  27مؤرخ في  492رقم قــــرار  -

 343 .......................................................................................................الشمف ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 345 ....................مسابقة االلتحاق بالطور الثاني لممدارس العميا يحّدد كيفيات تنظيم، 2018ماي  28 في مؤرخ 501رار رقم ـــق -
العموم االقتصادية بكمية العموم  ة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسميحدد القائم، 2018ماي  28مؤرخ في  502رقم  قـــرار -

 348 ................................................................................عنابـــة -االقتصادية وعموم التسيير بجامعة باجي مختار
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم المالية بكمية العموم يحدد القائمة ، 2018ماي  28مؤرخ في  503رار رقم ـــق -

 349 ................................................................................عنابـــة -بجامعة باجي مختار االقتصادية وعموم التسيير
لقسم عموم التسيير بكمية العموم  مية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االس، 2018ماي  28مؤرخ في  504رار رقم  ـــق -

 350 ................................................................................عنابـــة -بجامعة باجي مختار االقتصادية وعموم التسيير
 لقسم التييئة بكمية عموم األرض عضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية أل، 2018ماي  28مؤرخ في  505رار رقم ــــق -

 351 .............................................................................................................عنابـــة -بجامعة باجي مختار
لقسم اليندسة المعمارية بكمية عموم  المجنة العممية يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018ماي  28مؤرخ في  506رار رقم ـــق -

 352 .....................................................................................................عنابـــة -بجامعة باجي مختار األرض
بجامعة  لقسم البيولوجيا بكمية العمــــوم جنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء الم، 2018ماي  28مؤرخ في  507قرار رقم   -

 353 ......................................................................................................................عنابـــة -باجي مختار
بكمية اآلداب والعموم  لقسم الترجمة عضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية أل، 2018ماي  28مؤرخ في  508رار رقم ــــق -

 355 .....................................................................................عنابـــة -اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار
بكمية اآلداب والعموم  لقسم عمم النفس ضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألع، 2018ماي  28مؤرخ في  509رار رقم ـــق -

 356 .....................................................................................عنابـــة -اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار
بكمية اآلداب  لقسم عمم االجتماع ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ، 2018ماي  28مؤرخ في   510رار رقم ـــــق -

 357 ............................................................................عنابـــة -والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار
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بكمية اآلداب  لقسم المغة اإليطالية المجنة العممية يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018ماي  28مؤرخ في  511رار رقم ـــق -
 358 .............................................................................عنابـــة-والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

بكمية اآلداب  لقسم المغة الفرنسية المجنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018ماي  28مؤرخ في   512رقم  قـــرار  -
 359 .............................................................................عنابـــة-والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

بكمية اآلداب  لقسم عمم المكتبات جنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء الم، 2018ماي  28مؤرخ في  513رار رقم ــــق -
 360 .............................................................................عنابـــة-والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

بكمية  لعممية لقسم التربية البدنية والرياضيةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ا، 2018ماي  28مؤرخ في  514رار رقم ــــق -
 361 ....................................................................عنابـــة -اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

بكمية اآلداب  لقسم المغة اإلنجميزية لعمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ا، 2018ماي  28مؤرخ في  515رار رقم  ـــق -
 362 ............................................................................عنابـــة -والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

بكمية اآلداب  المغة العربية وآدابيا ممية لقسميحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الع، 2018ماي  28مؤرخ في  516رار رقم ـــق -
 364 ............................................................................عنابـــة -والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

بكمية  لعممية لقسم عموم اإلعالم واالتصاليحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ا، 2018ماي  28مؤرخ في  517رار رقم ــق -
 365 ......................................................................عنابـــة-اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

بكمية الحقوق والعموم  ممية لقسم الحقوق يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة الع، 2018ماي  28مؤرخ في  518رار رقم ـــــق -
 366 ..................................................................................................عنابـــة -السياسية بجامعة باجي مختار

قسم العموم السياسية بكمية الحقوق ل يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  519قرار رقم  -
 367 ..........................................................................................عنابـــة -بجامعة باجي مختار والعموم السياسية

ة الحقوق والعموم السياسية لكمي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018ماي  28مؤرخ في  520رار رقم ـــق -
 368 .............................................................................................................عنابـــة -بجامعة باجي مختار

مغة واألدب العربي بكمية اآلداب لقسم ال يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  521رار رقم ــــق -
 370 ...................................................................................برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي والمغات

داب والمغات بجامعة دمحم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآل، 2018ماي  28مؤرخ في  522قرار رقم  -
 371 .........................................................................................................برج بوعريريج -البشير اإلبراىيمي

ضيات واإلعالم اآللي لكمية الريا يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018ماي  28مؤرخ في  523رار رقم ـــق -
 372 ...........................................................................................برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

ماعية بكمية العموم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االجت، 2018ماي  28مؤرخ في  524رار رقم ــق -
 373 ...................................................................برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي االجتماعية واإلنسانية

واإلنسانية  لكمية العموم االجتماعية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018ماي  28مؤرخ في  525قرار رقم  -
 375 ...........................................................................................برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

والعموم  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية الحقوق ، 2018ماي  28مؤرخ في  526رار رقم ـــق -
 376 ................................................................................برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي السياسية

آلداب يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية ا، 2018ماي  28مؤرخ في  527قرار رقم  -
 377 ............................................................................................معسكر -والمغات بجامعة مصطفى اسطمبولي

لقسم المغة واألدب الفرنسي بكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  528رار رقم ـــق -
 378 ....................................................................................معسكر -اب والمغات بجامعة مصطفى اسطمبولياآلد

لقسم المغة واألدب اإلنجميزي بكمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  529رار رقم ـــق -
 379 ....................................................................................معسكر -ت بجامعة مصطفى اسطمبولياآلداب والمغا
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بجامعة مصطفى  لكمية اآلداب والمغات يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018ماي  28مؤرخ في  530رار رقم ـــق -
 380 ........................................................................................................................معسكر -اسطمبولي

لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018ماي  28مؤرخ في  531رار رقم ـــق -
 382 ..................................................................................................وىران -ضيافالعموم والتكنولوجيا دمحم بو 

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2017أفريل  28المؤّرخ في  228يعّدل القرار رقم ، 2018ماي  28مؤرخ في  532رار رقم ـــق -
 383 ...........جيجل -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم الصديق بن يحي م االقتصادية بكميةالمجنة العممية لقسم العمو 

بكمية  المالية والمحاسبة يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم، 2018ماي  28مؤرخ في  533رار رقم ـــق -
 384 ......................................................جيجل -وم التسيير بجامعة دمحم الصديق بن يحيالعموم االقتصادية والتجارية وعم

الذي يحّدد القائمة االسمية ،2017جانفي  29المؤّرخ في  125يعّدل القرار رقم ، 2018ماي  28مؤرخ في  534قرار رقم  -
 386 ........................الشمف -بجامعة حسيبة بن بوعمي م الدقيقة واإلعالم اآلليألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية العمو 

 387 .......تندوف -عمي كافي يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي، 2018ماي  28مـؤرخ في  535ـرار رقـم ــق -
الذي يحدد القائمة االسمية  2016فيفري  01المؤّرخ في  63رقم يعّدل القرار ، 2018ماي  28مؤرخ في  536قرار رقم  -

 388 ...................................................................ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنيـة العميا لألشــغال العمـوميــة
بالمركز الجامعي نور  عضـاء المجمس العممي لمعيد العموميحدد القائمة االسمية أل، 2018ماي  28مؤرخ في  537رار رقم ـــق -

 389 ...........................................................................................................................البيـــض -البشير
 390 .................لدى جامعـة أدرار "أحمـد درايـة" مات االجتماعيةيتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخد، 2018ماي  28قـــرار مؤرخ في  -
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2017ماي  17المؤرخ في 513يعدل القرار رقم ، 2018ماي  30مؤرخ في  538رار رقم ـــق -

 391 ...................................................................................................ألعضاء مجمس إدارة جامعة أم البواقي
كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2018ماي  30مؤرخ في  539رقم  ــرارـق -

 393 ...............................................................................................................2لدى جامعة وىران التسيير
 394 ..2لدى جامعة وىران يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد الصيانة واألمن الصناعي ،2018ماي  30مؤرخ في  540رقم  قــرار -
 396 .......................................إنشاء األقسام المكونة لمعيد التكنولوجيا يتضمن، 2018ماي  30مؤرخ في  541قـــرار رقم  -
لقسم الفنون بكمية اآلداب والفنون  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018جوان  3مؤرخ في  542رار رقم ـــق -

 396 ............................................................................................................1وىران -بجامعة أحمد بن بمة
لقسم المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018جوان  03مؤرخ في  543قرار رقم  -

 397 .....................................................................................................وىران -بجامعة أحمد بن بمة والفنون 
لدى المركـز الجامعـي عين تموشنت "بمحاج   يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2018جوان  03قــرار مؤرخ في  -

 399 ....................................................................................................................................بوشعيب"
 400 ......يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية  لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة الجزائر غرب ،2018جوان  03مؤرخ في  قــرار -
 401 ......دمـات الجامعيـة تممسـانلدى مديريـة الخ يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2018جوان  03مؤرخ في  قــرار -
 402 ......يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة سـوق أىـراس ،2018جوان  03مؤرخ في  قــرار -
 403 ............ـو لخضـر"لدى جامعــة الـوادي "حم يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2018جوان  06مؤرخ في  قــرار -
العموم االقتصادية والتجارية وعموم كمية  سمية ألعضاء مجمسيحدد القائمة اإل، 2018جوان  07مؤرخ في  544رقم  قــرار -

 404 .................................................................................................................جيجل لدى جامعةالتسيير 
 405 .   جيجل لدى جامعةالعموم الدقيقة واإلعالم اآللي كمية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2018جوان  07مؤرخ في  545رقم  قــرار -
 407 ..........يجلج لدى جامعةالعموم والتكنولوجيا مجمس كمية  سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل، 2018جوان  07مؤرخ في  546رقم  قــرار -
 409 .......جيجل لدى جامعةعموم الطبيعة والحياة كمية  سمية ألعضاء مجمسيحدد القائمة اإل، 2018جوان  07مؤرخ في  547رقم  قــرار -
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 410 .......جيجل لدى جامعةاآلداب والمغات سمية ألعضاء مجمس كمية يحدد القائمة اإل، 2018جوان  07مؤرخ في  548رقم  قــرار -
 411 ...جيجل لدى جامعةالحقوق والعموم السياسية مجمس كمية  سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل، 2018جوان  07مؤرخ في  549رقم  قــرار -
 412 .جيجل لدى جامعةالعموم اإلنسانية واالجتماعية مجمس كمية  سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل، 2018جوان  07مؤرخ في  550رقم  قــرار -
يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2016جويمية   26المؤرخ في  887يعدل القرار رقم ، 2018جوان  7مؤرخ في  551رقم  قــرار -

 414 ..................................................................................................مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري 
لذي يحدد القائمة االسمية  2016أفريل  14المؤرخ في  245يعدل القرار رقم ، 2018جوان  07مؤرخ في  552م رار رقـــق -

 415 .........................................................................................................بشار ألعضاء مجمس إدارة جامعة
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه  ، يتضّمن تأىيل مؤسسات الّتعميم العالي2018جوان  07في مؤرخ  553رقم  قــرار -

 416 ..........................................................................................................وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو
 419 ......لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة سكيكـدة  يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2018ن جوا 07مؤرخ في  قــرار -
 المكمفة ببرمجة نشاطات يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات، 2018جوان  10 مؤرخ  في 554 رقم قــرار -

 420 ..............في مجاالت التييئة اإلقميمية، البيئة والمخاطر الكبرى  تيا وتقييمياالبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقي
 421 .............................تممسان ألعضاء مجمس إدارة جامعة يحدد القائمة االسمية، 2018جوان  10مؤرخ في  555قرار رقم  -
الذي يحدد القائمة اإلسمية  2016أفريل  21المؤرخ في  278يعدل القرار رقم ، 2018جوان  10مؤرخ في  556قرار رقم  -

 423 ....................................................................................................2ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف
لمركز البحث في االقتصاد المطبق  مجمس العممي، يحدد القائمة االسمية ألعضاء ال2018جوان  12مؤرخ في  558رقم  قــرار -

 425 ............................................................................................................................من أجل التنمية
بداء الرأي في منح األوسمة  المجنة الخاصة يتضمن تعيين أعضاء، 2018جوان  13 مؤرخ  في 577 رقم قــرار - المكمفة بدراسة وا 

 426 .........................................................الشرفية و/أو المكافآت لمموظفين التابعين لوزارة التعميم العالي والبحث العممي
المحّدد لمقائمة االسمية  2016جويمية  27المؤرخ في  915يعّدل القرار رقم ، 2018جوان  13مـؤّرخ في  578رار رقم ـــقـ -

 427 .................أدرار –بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة  ألعضاء المجنة العممية لقسـم المحروقات والطاقات المتجددة
المحّدد لمقائمة االسمية  2016جويمية  27المؤرخ في  1632يعّدل القرار رقم ، 2018جوان  13مـؤّرخ في  579ـرار رقم ــق -

 428 ........................أدرار –بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـوم الطبيعـة والحيـاة 
محّدد القائمة االسمية ال 2016جويمية  27المؤرخ في  925يعّدل القرار رقم ، 2018جوان  13مـؤّرخ في  580ـرار رقم ـــق -

 429 ....................................أدرار –بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة  ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـوم المـادة
د القائمة االسمية المحدّ  2016اكتوبر  17المؤرخ في  1633يعّدل القرار رقم ، 2018جوان  13مـؤّرخ في  581ـرار رقم ـــق -

 430 ........................................................أدرار-ألعضاء المجمس العممي لكّميـة العمـوم والتكنولوجيــا بجامعـة أحمـد درايـة 
فنون بجامعة أحمد يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب وال، 2018جوان  13مؤرخ في  582رار رقم ـــق -

 431 ...........................................................................................................................1وىران -بن بمة
 433 .............................فرقة بحث مختمطة لـــدى جامعة تممســان ، يتضمــن إنشـــاء2018جوان  13مؤرخ في  583قــرار رقم  -
 434 ...............................فرقة بحث مختمطة لـــدى جامعة جيجــــل ، يتضمــن إنشـــاء2018جوان  13مؤرخ في  584قــرار رقم  -
 435 ...............بيـضلدى المركـز الجامعـي "نور البشير" ال يتضمن حل لجنة الخدمات اإلجتماعية ،2018جوان  18قــرار مؤرخ في  -
 435 .يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسـة الوطنيـة العميـا لمطـب البيطـري الجزائـر، 2018جوان  18مؤرخ في  قــرار -
 436 .......يـة الشمفيتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديريـة الخدمـات الجامع ،2018جوان  18مؤرخ في  قــرار -
الذي يحدد القائمة االسمية  2017جويمية  01مؤرخ في ال 766رقم قـرار ، يعدل ال2018جوان  19مؤرخ في  585رقم  قــرار -

 438 .................................................................ألعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحة
 439 .................................يحدد قائمة المجالت العممية الوطنية من الصنف "ج"، 2018جوان  21 مؤرخ  في 586 رقم قــرار -



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   16

 

 

 441 ..........لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين يتضمن إعالن نتائج الدورة الواحدة والعشرين، 2018جوان  21 مؤرخ في 587 رقم قــرار -
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاءمجمس إدارة مركز البحث في اإلقتصاد المطبق من ، 2018جوان  25مؤرخ في  590م ـــرار رققـ -

 443 .................................................................................................................................أجل التنمية
 445 .........مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء، 2018جوان  25مؤرخ في  591ــرار رقم قـ -
والتقني حول  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي2018جوان  25 مؤرخ في 593 رقم قــرار -

 446 ............................................................................................................................المناطق القاحمة
 447 ..................، يتضمن حل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعــة "عبد الرحمـان ميـرة" بجايــة2018جوان  26مؤرخ في  قــرار -

 

 
 

IV-  رراتـــــــــقـ  مـال
، يتضمن الموافقة عمى مداولة تتضمن منح رخصة استغالل محالت عقارية تابعة 2018أفريل  05المؤرخ في  152مقرر رقم  -

 450 .............................................................لجامعة سكيكدة لمتعامل خاص لممارسة نشاطات اإلطعام لفائدة األساتذة
نيج روبرتسو، تميممي بوالية الجزائر، تحت  23، يتضمن وضع مبنى إداري كائن بـ 2018أفريل  11مؤّرخ في 157م قرر رقم  -

 450 ......................................................................تائج البحث والتنمية التكنولوجيةتصرف الوكالة الوطنية لتثمين ن
، يتضمن وضع اليياكل التابعة سابقًا لممدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد 2018أفريل  11مؤّرخ في 158م قرر رقم  -

، والنقابة المسماة االتحادية الوطنية الجامعيين لألساتذةالنقابة الوطنية ، و 3التطبيقي ببن عكنون تحت تصرف جامعة الجزائر
 453 .....................................................................................................ال التعميم العالي والبحث العمميلعم

 456 ..........................03/2015المناقصة الوطنية المحدودة رقم  تضمن إلغـاء، ي2018جوان  19ي ف مؤّرخ 218 مقّرر رقم -
 

V-  الـمـنـــاشــيـــــــر
المتعّمق بالتسجيل األّولي وتوجيو  2018سنة ماي  09 الموافق، ىـ 1439 عام شعبان 23ؤّرخ في ـــــــم 04 مــــــور رقــشــنــم -

 456 ......................................................................2019-2018حاممي شيادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 

، يعّدل ويتّمم المنشور رقم 2018سنة جويمية  15 الموافق، ىـ 1439 عام ذي القعدة 02ؤّرخ في ـــــــم 05 مــــــور رقــشــنــم -
المتعّمق بالتسجيل األولي وتوجيو حاممي شيادة  ،2018ماي سنة  09ىـ الموافق  1439شعبان عام  23المؤرخ في  04

 469 ......................................................................................2019–2018البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 

 04تّمم المنشور رقم مـ ،2018سنة  جويمية 24 الموافق، ىـ 1439 عام ذي القعدة 11ؤّرخ في ـــــــم 06 مــــــور رقــشــنــم -
 المتعّمق بالتسجيل األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا ،2018ماي سنة  09ىـ الموافق  1439شعبان عام  23في  المؤرخ

 470 .................................................................................................2019–2018بعنوان السنة الجامعية 
 

VI- ..................................................................... ةـــــــرديـــفـــال رراتــــقـمــوال راراتـــــــقـــال
 472 ....................................................................ةــــــرديــــفـال راراتـــــــقــال 
 479 ....................................................................ةــــــرديــــفـال رراتـــقــمـال 
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  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــ
 

  ــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــ
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 وزاري القرار ، يعدؿ ويتمـ ال2018افق أوؿ أبريل  سنة المو  1439رجب عاـ  14 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
الذي يحدد عدد المناصب العميا  2015 سنة سبتمبر 8الموافق  1436ذي القعدة عاـ  24 مؤرخ فيالمشترؾ ال

 لمعماؿ المينييف وسائقي السيارات والحجاب بعنواف الجامعات.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يحدد عدد المناصب العميا 2018الموافق أوؿ أبريل  سنة  1439رجب عاـ  14 قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في ،
 لمعماؿ المينييف وسائقي السيارات والحجاب بعنواف المراكز الجامعية.

 
  (2018 مايو 06 الصادرة بتاريخ 26)الجريدة الرسمية العدد 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2018/A2018026.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2018/A2018026.pdf
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  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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المتضمن اعتماد بعض مصالح المؤسسة االستشفائية  2018أفريل  10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  
 قسنطينة" لضمان نشاطات استشفائي جامعية-المتخصصة في أمراض وجراحة القمب "عيادة الرياض

 

صالح المستشفيات،  إّن وزير الّصحة والّسكان وا 
 العالي والبحث العممي، ووزير التعميم

، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة

 1997ديسػمبر سػنة  2الموافػق لػػ  1418شػعباف عػاـ  02المؤرخ فػي  465-97وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 تنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ. مؤسسات االستشفائية المتخصصة،المتضمف قواعد إنشاء ال

 2008مايو سنة  3الموافق لػ  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ستاذ الباحث االستشفائي الجامعي.المتضمف القانوف األساسي الخاص باأل

نػػػوفمبر سػػػنة  21الموافػػػق  1432ذي الحجػػػة عػػػاـ  25المػػػؤرخ فػػػي  379-11وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
صبلح المستشفيات 2011  .المحدد لصبلحيات وزير الصحة والسكاف وا 

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 ممي.ير التعميـ العالي والبحث العالمحدد لصبلحيات وز 

المتضػػػمف اعتمػػػاد بعػػػض مصػػػال   1997ديسػػػمبر  24المػػػؤرخ فػػػي  05وبمقتضػػػى القػػػرار الػػػوزاري المشػػػترؾ رقػػػـ  -
 لضماف نشاطات استشفائية جامعية.قسنطينة" -المؤسسة االستشفائية المتخصصة "الرياض

المتضػمف ، 2011ديسػمبر سػنة  11الموافػق  1433محـر عػاـ  16وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
 ية والوحدة االستشفائية الجامعية.تحديد المصمحة االستشفائية الجامع

، المتضػمف إنشػاء المصػال  والوحػدات المكونػة ليػا 2018فيفػري  21المؤرخ فػي  05وبمقتضى القرار الوزاري رقـ  -
 قسنطينة".-عمى مستوى المؤسسة االستشفائية المتخصصة في أمراض وجراحة القمب "عيادة الرياض

 

 رانر ـــــيـق
 

، المعدؿ 1997ديسمبر  2المؤرخ في  465-97مف المرسوـ التنفيذي رقـ  7تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتمـ المشار إليو أعبله، يعتمد لضماف نشاطات استشفائية جامعية، المصمحة التابعة لممؤسسة 

قسنطينة"، وفقا لمقائمة المحددة في -رياضاالستشفائية المتخصصة في أمراض وجراحة القمب "عيادة ال
 ممحق ىذا القرار.

 .1997ديسمبر  24المؤرخ في  05تمغى أحكاـ القرار الوزاري المشترؾ رقـ  :2المادة 
صبلح المستشفيات، واألميف العاـ لوزارة  :3المادة  يكمف كبل مف السيد األميف العاـ لوزارة الصحة والسكاف وا 

 العممي كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار. التعميـ العالي والبحث
 

 2018 أفريل 10 فيحرر بالجزائر                                                      
 وزير التعميم العالي الصحة والسكان                                                                           ع/  وزيرع/        

صالح المستشفيات                                                                                            والبحث العمميوا 
 دمحم أدمحم صالح الدين                                                                                   ىربان سعيد             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضمن اعتماد بعض مصالح المؤسسة االستشفائية  2018جوان  10ممحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 قسنطينة" لضمان نشاطات استشفائية جامعية-الرياض المتخصصة في أمراض وجراحة القمب "عيادة

 الوحــــــدات األسرة التقنية المصـــــالح

 80 جراحة القمب واألوعية-01

             -07- 
 التخدير واإلنعاش لمكبار-1
 التخدير واإلنعاش لؤلطفاؿ-2
 جراحة القمب لؤلطفاؿ-3
 جراحة األوعية الدموية-4
 جراحة صماـ القمب-5
 راحة الشرياف اإلكميميج-6
 كشف القمب واألوعية-7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتضمن اعتماد مصالح المؤسسة االستشفائية ،2018أفريل  10وزاري مشترك مؤرخ في  قــرار 

 قسنطينة" لضمان نشاطات استشفائية جامعية-"ديدوش مراد
 

صالح المستشفيات،إّن وزير الّصحة   والّسكان وا 
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

 1985فبرايػػػر سػػػنة  16الموافػػػق  1405جمػػػادى األولػػػى عػػػاـ  26المػػػؤرخ فػػػي  05-85بمقتضػػػى القػػػانوف رقػػػـ  -
 .والمتعمق بحماية الصحة وترقينيا، المعدؿ والمتمـ

غشػػػت سػػػنة  17الموافػػػق  1438عػػػاـ  ذي القعػػػدة 25المػػػؤرخ فػػػي  243-17وبمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -
 .، يتضمف تعييف أعضاء الحكومة2017

 2013يناير سػنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الموافػق أوؿ جويميػة سػنة  1428جمػادى الثانيػة عػاـ  16المؤرخ في  209-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .، يتضمف إنشاء المؤسسة االستشفائية لديدوش مراد، والية قسنطينة وتنظيميا وسيرىا2007

نػػوفمبر سػػنة  21الموافػػق  1432ذي الحجػػة عػػاـ  25المػػؤرخ فػػي  379-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
صبلح المستشفيات المحدد لصبلحيات وزير الصحة والسكاف 2011  .وا 

المتضمف اعتماد مصال  المؤسسة االسشتفائية  2013ديسمبر  18وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
 .قسنطينة" لضماف نشاطات استشفائية جامعية-"ديدوش مراد

مكونػة ليػا المتضمف إنشػاء المصػال  والوحػدات ال 2018فيفري  21المؤرخ في  06وبمقتضى القرار الوزاري رقـ  -
 .عمى مستوى المؤسسة االستشفائية "ديدوش مراد والية قسنطينة"

 

 رانر ـــــيـق
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قسنطينة"، وفقا لمقائمة -ييدؼ ىذا القرار الى اعتماد مصال  المؤسسة االستشفائية "ديدوش مراد المادة األولى:
 .المحددة في ممحق ىذا القرار لضماف نشاطات استشفائية جامعية

 .2013ديسمبر  18غى أحكاـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في تم: 2المادة 
صبلح المستشفيات، واألميف العاـ لوزارة  :3المادة  يكمف كبل مف السيد األميف العاـ لوزارة الصحة والسكاف وا 

 التعميـ العالي والبحث العممي كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار.
 

 2018 أفريل 10 فيحرر بالجزائر                                                      
 وزير التعميم العالي الصحة والسكان                                                                           ع/  وزيرع/        
صالح المستشفيات                                                                 والبحث العممي                           وا 

 سعيد ىربان                                                                                   دمحم أدمحم صالح الدين             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضمن اعتماد مصالح المؤسسة االستشفائبة 2018أفريل  10القرار الوزاري المشترك مؤرخ في ممحق 
 قسنطينة" لضمان نشاطات استشفائية جامعية-"ديدوش مراد 

 الوحدات عدد األسرة المصالح

 20 التخدير واإلنعاش -1
-02- 

 التخدير -1
 اإلنعاش-2

 40 الجراحة العامة -2

-04- 
 جراحة األوراـ-1
 جراحة الجياز اليضمي-2
 جراحة الكبد الصفراوي -3
 جراحة الغدد الصماء-4

  عمم األوبئة والطب الوقائي -3
-02- 

 المعمومات الصحية-1
 النظافة االستشفائية-2

 40 طب أمراض لنساء والتوليد -4
-02- 

 طب أمراض النساء-1
 التوليد-2

  ر المركزي المخب -5

-03- 
 الكيمياء الحيوية-1
 عمـ الطفيميات-2
 بيولوجيا وبنؾ الدـ-3

 40 الطب الداخمي -6

-04- 
 استشفاء-1
 الفحص الخارجي والكشف الوظيفي-2
 السكري وأمراض األيض-3
 التعميـ العبلجي، التغذية وعمـ األغذية-4
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  الطب الشرعي -7
-02- 

 الخبرة الطبية القضائية-1
 طب األموات-2

  ب األورامط -8

-04- 
 -رجاؿ–استشفاء -1
 -نساء–استشفاء -2
 الفحص واستشفاء النيار-3
 معالجة األوجاع-4

 20 طب أورام األطفال -9
-02- 

  استشفاء-1
 الفحص واستشفاء النيار-2

 30 طب األطفال -10
-03- 

 األطفاؿ الكبار-1
 الرضع-2
 حديثي الوالدة-3

  الصيدلية -11
-02- 

 تسيير الموارد الصيدالنية-1
 توزيع المواد الصيدالنية-2

  األشعة المركزية -12
-02- 

 األشعة-1
 السكانير-2

  االستعجاالت الطبية الجراحية -13
-02- 

 االستقباؿ والفرز-1
 اإلنعاش والعبلج المكثف-2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تشكيمة لجان تقييم المترشحينيحدد  2018أفريل  14وزاري مشترك مؤرخ في  قــرار 

 لاللتحاق بالمنصب العالي لرئيس مصمحة استشفائية جامعية 
 

صالح المستشفيات،  إّن وزير الّصحة والّسكان وا 
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضػػمف  2006يوليػػو سػػنة  15الموافػػق  1427جمػػادى لثانيػػة عػػاـ  19المػػؤرخ فػػي  03-06بمقتضػػى األمػػر  -
 األساسي العاـ لموظيفة العمومية. وف القان

غشػت سػنة  13الموافػق  1424جمػادى الثانيػة عػاـ  14المػؤرخ فػي  270-03وبمقتضى المرسوـ الرئاسػي رقػـ  -
 ظيميا وسيرىا.المتضمف إنشاء المؤسسة االستشفائية الجامعية لوىراف وتن 2003

 2017 غشػػت سػػنة 17الموافػػق  1438ذي القعػػدة  25المػػؤرخ فػػي  243-17وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -
 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 1997ديسػػمبر سػػنة  2الموافػػق  1418شػػعباف عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  465-97وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 لمتخصصة وتنظيميا وسيرىا، المعدؿ.الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية ا
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 1997ديسػػمبر سػػنة  2الموافػػق  1418شػػعباف عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  467-97وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 لجامعية وتنظيميا وسيرىا، المعدؿ.الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية ا

مػػايو سػػنة  19الموافػػق  1428جمػػادى األوؿ عػػاـ  02المػػؤرخ فػػي  140-07وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
وتنظيميػػػػا االستشػػػػفائية والمؤسسػػػػات العموميػػػػة لمصػػػػحة الجواريػػػػة  المتضػػػمف إنشػػػػاء المؤسسػػػػات العموميػػػػة 2007

 وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.
جويميػػػة سػػػنة  01الموافػػػق  1428جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  16المػػػؤرخ فػػػي  209-07وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي  -

 وش مراد قسنطينة وتنظيميا وسيرىا.المتضمف إنشاء المؤسسة االستشفائية ديد 2007
مػػػايو سػػػنة  03الموافػػػق  1429ربيػػػع الثػػػاني عػػػاـ  27المػػػؤرخ فػػػي  129-08رسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػػى الم -

 ستاذ الباحث االستشفائي الجامعي.، المتضمف القانوف األساسي الخاص باأل2008
يحدد كيفيات تنظيـ وسير المسابقة لمتعييف في  2016سبتمبر  26وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

 لي لرئيس مصمحة استشفائية جامعية.العا المنصب
المتضػػػمف فػػت  مسػػػابقة وطنيػػػة لمتعيػػػيف فػػػي  2017ديسػػػمبر  21وبمقتضػػى القػػػرار الػػػوزاري المشػػػترؾ المػػؤرخ فػػػي  -

 المنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية.
 

 رانر ـــــيـق
 

                لرئيس مصمحة استشفائية تحدد تشكيمة لجاف تقييـ المترشحيف لبللتحاؽ بالمنصب العالي مادة وحيدة:
 جامعية طبقا لممحق ىذا القرار.
 2018 أفريل 14 فيحرر بالجزائر                                                      

 وزير التعميم العالي   الصحة والسكان                                                                           وزير             
صالح المستشفيات                                                                                              والبحث العمميوا 
 تاذ: طاىر حجــــاراألس                األستاذ: مختار حسبالوي                                                                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد تشكيمة لجان تقييم المترشحين، الذي 2018أفريل  14مؤرخ في المشترك الوزاري الممحق القرار 

 المنصب العالي لرئيس مصمحة استشفائية جامعيةلاللتحاق ب 
SPECIALITES 

CONCERNEES 
NOMS ET PRENOMS ETABLISSEMENTS FACULTES 

Jury de Chirurgie 1 

 
Chirurgie Générale 

 
Chirurgie Cardiaque 

 
Chirurgie Pédiatrique 

 
Chirurgie Urologique 

PRESIDENT 

ADJALI KAMEL CHU BAB EL OUED ALGER 

MEMBRES 

ZEBOUDI FERHAT EPH ROUIBA ALGER 

AZOUADJ FERHAT CHU DOUERA ALGER 

BOUDIAF ELHADJ CNMS ALGER 

BABA AHMED ABDERRAHIM EHS M/E TLEMCEN TLEMCEN 

KARA ZOUBIR CHU MUSTAPHA ALGER 

MEHYAOUI RYAD CNMS ALGER 

SUPPLEANTS 

 DJAAFER Miloud CHU MUSTAPHA ALGER 

 ADDAD Bouzid CHU MUSTAPHA ALGER 
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Jury de Chirurgie 2 
 

Chirurgie Orthopédique 
 
Neuro Chirurgie 

 
Gynécologie Obstétrique 

 

PRESIDENT 
MELBOUCI Youcef CHU TIZI-OUZOU TIZI-OUZOU 

MEMBRES 

ZIDANI HOURIA CHU SETIF SETIF 

BOUCHAKOUR Maamar CHU ORAN ORAN 

MEDJTOUH Mokrane CHU HUSSEIN DEY ALGER 

FELLAH Nadia CHU BAB EL OUED ALGER 

SUPPLEANTS 

 CHIOUKH Sofiane CHU CONSTANTINE CONSTANTINE 

TOUABTI Souhem EHS M / E EL EULMA SETIF 
 

Jury de Médecine 1 
 
Cardiologie 
 

Médecine Interne 
 

Rhumatologie 

PRESIDENT 
MAKHLOUFI Chafia CHU BAB EL OUED ALGER 

MEMBRES 

MEZIANE TANI Abderrahim CHU TLEMCEN TLEMCEN 

ROUABHIA Samie CHU BATNA BATNA 

SUPPLEANTS 

 NEKKAL Mohamed  SALIM CHU BENI MESSOUS ALGER 

TALEB ABDESAMED CHU SIDI BELABBES SIDI BELABBES 
 

Jury de Médecine 2 

Endocrinologie 

Maladies Infectieuses 

Néphrologie 

Neurologie 

Médecine Légale 

Médecine du Travail 

PRESIDENT 
BOUBELENZA Abdelatif CHU SIDI BELABBES SIDI BELABBES 

MEMBRES 
LEZOUL ZAKIA CHU BENI MESSOUS ALGER 

FEDALA NORA Soumya CHU BAB EL OUED ALGER 

AIDAOUI MEKKI CHU ANNABA ANNABA 

SAIDANI Messaoud CHU BENI MESSOUS ALGER 

MOKRANE Samira EHS AIT IDIR ALGER 

LIANI Nora CPMC ALGER 

SUPPLEANTS 

 
BENSERAI Fatma zohra CHU TIZI-OUZOU TIZI-OUZOU 

TAFIANI Salima CHU BENI MESSOUS ALGER 
 

Jury de Médecine 3 

Anatomie 

Pathologique 

Oncologie Médicale 

Radiothérapie 

Radiologie 

PRESIDENT 

TOU Abdenacer CHU SIDI BELABBES SIDI BELABBES 

MEMBRES 

YASSI Fatiha CHU ANNABA ANNABA 

MAHFOUF Hassen  EPH ROUIBA ALGER 

BOUKERCHE ABDELNAKI CAC ORAN ORAN 

BENALLEG Mourad CHU HUSSEIN DEY ALGER 

SUPPLEANTS 

 
MIMOUNI Safia CPMC ALGER 

AYOUB sORAYA CHU BENI MESSOUS ALGER 
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Jury d’Exploration 

Parasitologie 
 

Microbiologie 
 

Biochimie 
 

Immunologie 
 

Histologie-
Embryologie 

PRESIDENT 

ABDELLALI Mohamed  CHU HUSSEIN DEY ALGER 

MEMBRES 

MANSOURI Rekaya CHU ANNABA ANNABA 

YALA Djamel CHU BENI MESSOUS ALGER 

YARGUI Lyes CHU MUSTAPHA ALGER 

AIT BELKACEM Habiba CHU HUSSEIN DEY ALGER 

SUPPLEANTS 

 
MIRA Abdelhamid CHU ANNABA ANNABA 

AHMANE Hassina CHU BEJAIA BAJAIA 

 

Jury de Médecine Dentaire 

 

Odontologie 

Conservatrice 

Prothèse Dentaire 

PRESIDENT 

ABDMEZIEM Madjid CHU BENI MESSOUS ALGER 

MEMBRES 

OUDGHIRI Fouad CHU TLEMCEN TLEMCEN 

AHMED FOUATIH 
Noureddine 

CHU ORAN ORAN 

SUPPLEANTS 

 
MEHDIDO Chafika CHU MUSTAPHA ALGER 

Oulabbas Hassina CHU CONSTANTINE CONSTANTINE 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متضمن إعالن نتائج مسابقة 2018جوان  04وزاري مشترك مؤرخ في  قــرار 

 لاللتحاق بالمنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية
 

ص  الح المستشفيات،إّن وزير الّصحة والّسكان وا 
 ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

غشػت سػنة  13الموافػق  1424جمػادى الثانيػة عػاـ  14المػؤرخ فػي  270-03وبمقتضى المرسوـ الرئاسػي رقػـ  -
 الجامعية لوىراف وتنظيميا وسيرىا.المتضمف إنشاء المؤسسة االستشفائية  2003

 2017 غشػػت سػػنة 17الموافػػق  1438ذي القعػػدة  25فػػي المػػؤرخ  243-17وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -
 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة.

 1997ديسػػمبر سػػنة  2الموافػػق  1418شػػعباف عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  465-97وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 ظيميا وسيرىا، المعدؿ.الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة وتن

الػػذي  1997ديسػػمبر سػػنة  2الموافػػق 1418شػػعباف عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  467-97تنفيػػذي وبمقتضػػى المرسػػـو ال -
 لجامعية وتنظيميا وسيرىا، المعدؿ.يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية ا

مػػايو سػػنة  19الموافػػق  1428جمػػادى األوؿ عػػاـ  02المػػؤرخ فػػي  140-07وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
وتنظيميػػػػا سػػػػات العموميػػػػة االستشػػػػفائية والمؤسسػػػػات العموميػػػػة لمصػػػػحة الجواريػػػػة المتضػػػمف إنشػػػػاء المؤس 2007

 وسيرىا، المعدؿ والمتمـ.
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مػػػايو سػػػنة  3الموافػػػق لػػػػ  1429ربيػػػع الثػػػاني عػػػاـ  27المػػػؤرخ فػػػي  129-08وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 ستاذ الباحث االستشفائي الجامعي.، المتضمف القانوف األساسي الخاص باأل2008

، 2011ديسػػػػمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1433محػػػػـر سػػػػنة  16وبمقتضػػػػى القػػػػرار الػػػػوزاري المشػػػػترؾ المػػػػؤرخ فػػػػي  -
 ية والوحدة االستشفائية الجامعية.المتضمف تحديد المصمحة االستشفائية الجامع

ي يحدد كيفيات تنظيـ وسير المسابقة لمتعييف ف 2016سبتمبر  26وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
 لي لرئيس مصمحة استشفائية جامعية.المنصب العا

المتضػػػمف فػػت  مسػػػابقة وطنيػػػة لمتعيػػػيف فػػػي  2017ديسػػػمبر  21وبمقتضػػى القػػػرار الػػػوزاري المشػػػترؾ المػػؤرخ فػػػي  -
 الي رئيس مصمحة استشفائية جامعية.المنصب الع

وزاري المشػترؾ المػؤرخ فػي يعػدؿ ويػتمـ القػرار الػ 2018فيفػري  12وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ فػي  -
 الي رئيس مصمحة استشفائية جامعية.المتضمف فت  مسابقة وطنية لمتعييف في المنصب الع 2017ديسمبر  21

المحػدد لتشػكيمة لجػاف تقيػيـ المترشػحيف لمسػابقة  2018أفريػل  14وبمقتضى القرار الوزاري المشػترؾ المػؤرخ فػي  -
 فائية جامعية.لي رئيس مصمحة استشااللتحاؽ بالمنصب العا

 

 رانر ـــــيـق
 

يعمف المترشحوف المدرجة أسماؤىـ في الممحق المرفق بيذا القرار ناجحيف في مسابقة االلتحاؽ  المادة األولى:
 بالمنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية ويعينوف في المناصب المفتوحة.

صبلح المستشفيات ومدير الموارد يكمف كل مف السادة مدير الموارد البشرية بوزار : 2المادة  ة الصحة والسكاف وا 
 البشرية بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار.

 

 2018 جوان 04 فيحرر بالجزائر                                                      
 وزير التعميم العالي                                                           الصحة والسكان                   وزير             
صالح المستشفيات                                                                                              والبحث العمميوا 
 األستاذ: طاىر حجــــار                                                    األستاذ: مختار حسبالوي                                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمن إعالن نتائج مسابقة 2018جوان  04المؤرخ في ممحق القرار الوزاري المشترك 

 لاللتحاق بالمنصب العالي رئيس مصمحة استشفائية جامعية
 

 

 المؤسسة المصمحة اإلسم والمقب الرقم
 التشريح المرضي

 المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة  التشري  المرضي بف خدة غنية  01
 بيار وماري كوري 

 ستشفائية المتخصصة سميـ زميرليالمؤسسة اإل التشري  المرضي شيير نبيمة  02
 طب أمراض القمب

 المركز اإلستشفائي الجامعي بني مسوس طب أمراض القمب شطيبي دمحم  03
 المركز اإلستشفائي الجامعي بجاية طب أمراض القمب كشنورة عمجية  04
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 جراحة القمب
ة دمحم عبد المؤسسة االستشفائية المتخصص جراحة القمب واألوعية جعفر بمنوار  05

 الرحماني
 المؤسسة االستشفائية الجامعية وىراف الجراحة القمبية عتبي دمحم  06

 الجراحة العامة
 المؤسسة اإلستشفائية الجامعية وىراف جراحة الكبد الصفراوي  ثابتي عمي  07
المؤسسة االستشفائية المتخصصة في مكافحة  الجراحة العامة "أ" قندوزي طيب  08

 رطاف سيدي بمعباسأمراض الس
 المركز اإلستشفائي الجامعي سطيف الجراحة العامة صديق الياشمي  09
المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة في مكافحة  الجراحة العامة "ب" بف شوؽ جازية اسما  10

 أمراض السرطاف سيدي بمعباس
فحة المؤسسة االستشفائية المتخصصة في مكا جراحة السرطاف بف جبار خميفة  11

 أمراض السرطاف البميدة
المؤسسة االستشفائية المتخصصة في زرع  الجراحة العامة رابحي حساف  12

 األعضاء واألنسجة البميدة
 جراحة العظام

 المركز اإلستشفائي الجامعي الدويرة جراحة العظاـ "ب" حمداوي طاىر  13
 لجامعي باتنةالمركز اإلستشفائي ا جراحة الرضوض والعظاـ خرناف ناصر  14
ثابتي دمحم الصادؽ   15

 ىواري 
طب أمراض العظاـ 

 والرضوض
 المؤسسة االستشفائية الجامعية وىراف

 بف عكنوف  المؤسسة االستشفائية المتخصصة جراحة العظاـ والرضوض يعقوبي مصطفى  16
طب أمراض العظاـ  ميداس أنور جواد  17

 والرضوض
 المركز اإلستشفائي سيدي بمعباس

 احة األطفالجر 
 المركز اإلستشفائي الجامعي وىراف جراحة األطفاؿ أوسميـ رشيد  18
 ستشفائية المتخصصة كنستاؿإلالمؤسسة ا جراحة المسالؾ البولية حجو بمعيد فاطمة  19

 جراحة األعصاب
 المركز االستشفائي الجامعي باب الواد جراحة األعصاب مرسمي عبد الحميـ  20
 المؤسسة االستشفائية المتخصصة سميـ زميرلي جراحة األعصاب محفوؼ ليمى  21
 المركز االستشفائي الجامعي قسنطينة جراحة األعصاب بوببلطة لطفي  22
 المركز االستشفائي الجامعي تممساف جراحة األعصاب سي صابر دمحم  23
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 طب الغدد الصماء
 الجامعي قسنطينة المركز االستشفائي طب أمراض الغدد الصـ نوري نسيـ  24
 المركز االستشفائي الجامعي عنابة طب أمراض الغدد الصماء بف دمحم كريمة  25
طب أمراض الغدد الصـ  شوقي دالؿ  26

 وأمراض السكري 
 باتنةالجامعي المركز االستشفائي 

 طب أمراض النساء والتوليد
طب أمراض النساء والتوليد  بوشريط الحسف  27

 وحديثي الوالدة
 لمؤسسة االستشفائية الجامعية وىرافا

 عمم األنسجة
 المركز االستشفائي الجامعي سطيف اديةيالوراثة الع مخبر عواطي شريفة  28

 عمم المناعة
 المركز االستشفائي الجامعي مصطفى طب المناعة صال  سفياف سمير  29

 الطب الداخمي
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 عمم األحياء المجيرية
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 المركز اإلسنشفائي الجامعي وىراف األشعة اوفريحة نورة  41
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 نة العمميةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء المج، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  269رقم  قــرار
 الوادي-لقسـم الري واليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة حمو لخضر 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15ـ التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػو  -

   .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .خاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامعة والقواعد ال الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
يندسػة المدنيػة بكّميػة التكنولوجيػا بجامعػة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ الػري وال -

   .2017ديسمبر  10الوادي المؤّرخ في 
 رر ـــــيـق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
دؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، يي2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري واليندسة المدنية بكّمية التكنولوجيا بجامعة حمػو 
 الوادي. -لخضر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري واليندسة المدنية بكّمية التكنولوجيا بجامعة حمو  :2المادة 
 ي ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الواد -لخضر

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

 

 2018أفريل  01حرر بالجزائر في     
 لتعميم العالي والبحث العممي وزير ا  

 األستاذ طاىر حجار                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جنـة العمميـة الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء الم 2018المـؤّرخ في أول أفريل  269رقم بالقرار  ممحق
 الوادي -لقسم الّري واليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة حمو لخضر 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ غمري عمي  1
 رئيس القسـ خشانة سميـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" وقواؽ عبد القادر 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نعـميمودي عبد الم 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ماني دمحم 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جديد طارؽ  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كعب دمحم زىير 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ة العمميةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجن، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  270رقم  قــرار
 الوادي-بكمية التكنولوجيا بجامعة حمو لخضر  لقسـم اليندسة الميكانيكية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15لتنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو ا -

  والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ،
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
كانيكيػػة بكّميػػة التكنولوجيػػا بجامعػػة وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة المي -

 ،  2017ديسمبر  10الوادي المؤّرخ في 
 رر ـــــيـق

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكّمية التكنولوجيا بجامعة حمػو 
 الوادي. -لخضر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكّمية التكنولوجيا بجامعة حمو  :2المادة 
 مجدوؿ الممحق بيذا القرار.الوادي ، وفًقا ل -لخضر

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

 2018فريل أ 01حرر بالجزائر في     
 لي والبحث العممي وزير التعميم العا  

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ميـةالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العم 2018المـؤّرخ في أول أفريل  270ممحــق بالقــرار رقم 
 الوادي -لقسم اليندسة الميكانيكية كمية التكنولوجيا بجامعة حمو لخضر 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ نسيب الجيبلني 1
 رئيس القسـ منصر رضا 2
 أستاذ  بوخاري عمي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد المالؾ عطية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سيفعوف يا 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" منصوري خالد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مقدود سفياف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  271رقم  قــرار
 الوادي-معـة حمو لخضر بجا لكّميـة التكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13فيذي رقػـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 17وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي بكّميػػة التكنولوجيػػا بجامعػػة الػػوادي المػػؤّرخ فػػي  -

   .2017ديسمبر 
 رر ـــــيـق

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

 الوادي. -معة حمو لخضرتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنولوجيا بجا
وفًقا  الوادي، -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنولوجيا بجامعة حمػو لخضر :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
الوادي، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يقبتطب
 2018أفريل  01حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018المؤّرخ في أول أفريل  271بالقـــرار رقم  ممحــق

 الوادي-بجامعـة حمو لخضر  لكّميـة التكنولوجيا
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة  رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي  بف مية عمار 1

 الطرائق والبتروكيمياء
 عميد الكّمية وىراني دمحم رضا 2
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية عطية عبد المالؾ 3
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة حريز بكار العرابي 4
 رئيسة قسـ الّري واليندسة المدنية سميـخشانة  5
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية حتيري مسعود 6
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية منصر رضا 7
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 رئيس قسـ ىندسة الطرائق والبتروكيمياء اوصيف خالد دمحم الطيب 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق والبتروكيمياء بوبكري شريفة 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الّري واليندسة المدنية غمري عمي 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية عبلؽ عبد الكريـ 11
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية نسيب الجيبلني 12
 لكيربائيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة ا بكاكرة يوسف 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية طير زىير 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ىيمة عبد القادر 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف براني جماؿ 16
 مسؤولة مكتبة الكمية بعضي مبروكة 17

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  272رقم  قــرار

 الوادي-بكمية التكنولوجيا بجامعة حمو لخضر  لقسـم اليندسة الكيربائية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438عػاـ ذي القعػدة  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424ى الثانيػػة عػػاـ جمػػاد 24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .ث العمميالذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبح
وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة الكيربائيػػة بكّميػػة التكنولوجيػػا بجامعػػة  -

   .2017ديسمبر  10الوادي المؤّرخ في 
 رر ـــــيـق

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكّمية التكنولوجيا بجامعة حمػو 
 الوادي. -لخضر

ية لقسـ اليندسة الكيربائية بكّمية التكنولوجيا بجامعة حمو تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم :2المادة 
 الوادي ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -لخضر

الوادي، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 
 يـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعم بتطبيق

 

 2018أفريل  01حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   36

 

 

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء 2018المـؤّرخ في أول أفريل  272م رق بالقـــرار ممحــق
 الوادي -بكمية التكنولوجيا بجامعة حمو لخضر  لقسم اليندسة الكيربائية المجنـة العمميـة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ عبلؽ عبد الكريـ 1
 ـرئيس القس حتيري مسعود 2
 أستاذ  بف عتوس الجيبلني 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زلومة العيد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بكاكرة يوسف 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مصباحي النذير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ىيمة عبد القادر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خميل عبد المطيف 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  273رقم  قــرار

 الوادي -بكمية التكنولوجيا بجامعة حمو لخضر  لقسـم ىندسة الطرائق والبتروكيمياء
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52 المؤرخ في 243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24رخ فػػي المػػؤ  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .العالي والبحث العممي الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ
التكنولوجيػػا كّميػػة وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ ىندسػػة الطرائػػق والبتروكيميػػاء ب -

   .2017نوفمبر  29بجامعة الوادي المؤّرخ في 
 رر ـــــيـق

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

التكنولوجيا بجامعة كّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق والبتروكيمياء ب
 الوادي. -حمػو لخضر

التكنولوجيا بجامعة كّمية ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق والبتروكيمياء بتحّدد القا :2المادة 
 الوادي ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -حمو لخضر

الوادي، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 
 لقرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا ا بتطبيق

 2018أفريل  01حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء 2018المـؤّرخ في أول أفريل  273ممحــق بالقــرار رقم 
 الوادي -حمو لخضر  ةالمجنـة العمميـة ىندسة الطرائق والبتروكيمياء بكمية التكنولوجيا بجامع

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الّمجنة العممية لمقسـ ةرئيسـ "أ"، ة محاضرة قسأستاذ بوبكري شريفة 1
 رئيس القسـ اوصيف خالد دمحم الطيب 2
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  العويني صبلح الديف 3
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بف مية عمار 4
 مساعد قسـ "ب"أستاذ  سالمي السعيد 5
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  براني جماؿ 6
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  قراـ عبد المجيد 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  274رقم  قــرار

 الوادي-لقسـم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حمو لخضر 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشاء 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03ضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبمقت -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العممي الذي يحّدد صبلحيات وزير
وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ البيولوجيػػا بكّميػػة عمػػوـ الطبيعػػة والحيػػاة بجامعػػة  -

 .2017نوفمبر  29ادي المؤّرخ في الو 
 رر ـــــيـق

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حمػو 
 الوادي. -لخضر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حمو : 2ادة الم
 الوادي ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -لخضر

الوادي، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بيقبتط

 2018فريل أ 01حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2018المـؤّرخ في أول أفريل  274رقم  ممحــق بالقــرار
 الوادي -لقسـم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حمو لخضر 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ أستاذ محاضر قسـ عاطف شويخ 1
 رئيس القسـ عمار التيامي العايش 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نور الديف سميماني 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم الصغير نيمي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أحمد الخميفة شمسو 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الجيبلني غماـ  6
 مساعد قسـ "أ" أستاذ عايدة بوصبيع ابراىيـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بشير خزاني 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  275رقم  قــرار

 الوادي-لقسـم الفيزياء بكمية العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضر 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .ّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـوالمتض
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18ي المػؤرخ فػ 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّمية العموـ الدقيقة بجامعة الوادي المؤّرخ  -

   .2017نوفمبر  29في 
 

 رر ـــــيـق
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48: تطبيًقا ألحكاـ المادة ة األولىالماد

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 -قيقة بجامعة حمػو لخضرالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّمية العموـ الد

 الوادي.
 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكّمية العمـو الدقيقة بجامعة حمو لخضر: 2المادة 

 الوادي ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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الوادي، كل فيما يخصو،  -: يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018أفريل  01حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                      
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2018المـؤّرخ في أول أفريل  275رقم ممحــق بالقــرار
 الوادي -بكمية العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضر  لقسـم الفيزياء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ دمحم الصادؽمحبوب  1
 رئيسة القسـ زواري احمد فاطمة 2
 أستاذ  قدة الحبيب 3
 أستاذ  ضو جماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوراس فتحي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رحاؿ عاشور 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بقاص عز الديف 7
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ عسكري سييمة 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  276 قرار رقم

 الوادي -لقسـم الكيمياء بكمية العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضر 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ب -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013ير سػنة ينػا 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ الكيميػػاء بكّميػػة العمػػوـ الدقيقػػة بجامعػػة الػػػوادي  -

  .2017نوفمبر  29المؤّرخ في 
 رر ـــــيـق

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

 -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّمية العموـ الدقيقة بجامعة حمػو لخضر
 الوادي.
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 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكّمية العموـ الدقيقة بجامعة حمو لخضر :2المادة 
 الوادي، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الوادي، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 
 لذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار ا بتطبيق

                                                                                        

  2018أفريل  01حرر بالجزائر في                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                            

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2018المـؤّرخ في أول أفريل  276ـرار رقم ممحــق بالقـ
 الوادي-بكمية العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضر  لقسـم الكيمياء

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "ب"، رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ التيجاني سكينة 1
 رئيس القسـ ي رضااحماد 2
 أستاذ  التيامي العانز 3
 أستاذ  وىراني دمحم رضا 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خمف عبد الحميد 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" مازري راضية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نموسة التجاني يحي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سويعي بمقاسـ 8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  277رقم  قــرار
 الوادي-العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضر  لقسـم الرياضيات بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24فػػي  المػػؤرخ 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .لعالي والبحث العمميالذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ ا
وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ الرياضػػيات بكّميػػة العمػػوـ الدقيقػػة بجامعػػة الػػوادي  -

   .2017نوفمبر  29المؤّرخ في 
 

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

 الوادي.-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكّمية العموـ الدقيقة بجامعة حمػو لخضر
 -ة لقسـ الرياضيات بكّمية العمـو الدقيقة بجامعة حمو لخضرتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممي :2المادة 

 الوادي، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 الوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 

 والبحث العممي. ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي
 2018أفريل  01حرر بالجزائر في                                                                                                      
 عميم العالي والبحث العمميوزير الت                                                                                                     

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2018المـؤّرخ في أول أفريل  277حــق بالقــرار رقم مم
 الوادي -العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضر  لقسـم الرياضيات بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ عيساوي عادؿ 1
 رئيس القسـ يمبعي أحمد األميف 2
 أستاذ  نيس الميف 3
 أستاذ  منصور عبد الوىاب 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فارح عبد الفتاح 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عمي ابراىيـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم بقاص 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بشير ذويب 8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  278رقم  قــرار
 الوادي -العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضر  لقسـم اإلعالم األلي بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52في  المؤرخ 243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .عميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صبلحيات وزير الت
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعبلـ األلي بكّمية العمػوـ الدقيقػة بجامعػة الػوادي  -

   .2017نوفمبر  29المؤّرخ في 
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 رر ـــــيـق
جمادى الثانية عاـ  24ي المؤرخ ف 279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ األلي بكّمية العموـ الدقيقة بجامعة حمػو لخضر

 الوادي.
المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ األلي بكّمية العموـ الدقيقة بجامعة حمو تحّدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 الوادي ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -لخضر
الوادي، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 

 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الر  بتطبيق
 2018أفريل  01حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2018المـؤّرخ في أول أفريل  278قــرار رقم ممحــق بال

 الوادي -العموم الدقيقة بجامعة حمو لخضر  لقسـم اإلعالم األلي بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ لجدؿ ابراىيـ 1
 رئيس القسـ يم  الساسيمد 2
 أستاذ  خبلدي دمحم خير الديف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مفتاح دمحم شرؼ الديف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الزاير فوزي  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بقاص منير 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عباس مسعود 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" كرثيو اسماعيل 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  279رقم  قــرار

 الوادي-بجامعـة حمو لخضر  لكّميـة العموم الدقيقة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52ي المؤرخ ف 243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24مػػؤرخ فػػي ال 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .يـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صبلحيات وزير التعم
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 29وبناًء عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بػالمجمس العممػي بكّميػة العمػوـ الدقيقػة بجامعػة الػوادي المػؤّرخ فػي  -
   .2017نوفمبر 

 رر ـــــيـق
 

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

 الوادي. -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ الدقيقة بجامعة حمو لخضر
وفًقا  الوادي، -بجامعة حمػو لخضر تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمـو الدقيقة :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 الوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 

  ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018أفريل  01حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحدد الق 2018المؤّرخ في أول أفريل  279ممحـــق بالقـــرار رقم 

 الوادي-بجامعـة حمو لخضر  لكّميـة العموم الدقيقة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات نيس الميف 1
 عميد الكّمية رحومة فرحات 2
 لمكّمفة بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةنائبة العميد ا نيس خديجة 3
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة تواتي ابراىيـ دمحم السعيد 4
 رئيسة قسـ الفيزياء زواري أحمد فاطمة 5
 رئيس قسـ الرياضيات يمبعي أحمد األميف 6
 ليرئيس قسـ اإلعبلـ األ مديم  الساسي 7
 رئيس قسـ الكيمياء أحمادي رضا 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفيزياء محبوب دمحم الصادؽ 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات عيساوي عادؿ 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ اإلعبلـ األلي لجدؿ ابراىيـ 11
 رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء التجاني سكينة 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء قدة الحبيب 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات فارح عبد الفتاح 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ األلي خبلدي دمحم خير الديف 15
 األستاذية عف قسـ الكيمياء ممّثل األساتذة ذوي مصفّ  خمف عبد الحميد 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء دىامشية دمحم 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوشريط عمار 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف التجاني يحي نموسة 19
 مدير مخبر بحث منصور عبد الوىاب 20
 مدير مخبر بحث العانز التيامي 21
 مسؤولة مكتبة الكمية عباس وردة 22

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018مـؤّرخ في أول أفريل  280رقم  قــرار
 الوادي-بجامعـة حمو لخضر  لكّميـة العموم االجتماعية واإلنسانية

 

 العالي والبحث العممي، إن وزير التعميم
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .الوادي، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشاء جامعة 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434عػاـ  ربيػع األوؿ 18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي بكّميػػة العمػػوـ االجتماعيػػة واإلنسػػانية بجامعػػة الػػوادي   -

 .2017نوفمبر  29المؤّرخ في 
 رر ـــــيـق

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

و تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة حم
 الوادي.-لخضر

 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة حمو لخضر :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. الوادي،

 صو، بتطبيقالوادي، كل فيما يخ-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر: 3المادة 
     ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018أفريل  01حرر بالجزائر في                                                                        
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                          

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ة ألعضاء المجمس العمميالذي يحدد القائمة االسمي 2018المؤّرخ في أول أفريل  280ممحـــق بالقـــرار رقم 
 الوادي-بجامعـة حمو لخضر  لكّميـة العموم االجتماعية واإلنسانية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية عمي غنابزية 1
 عميد الكّمية عبد الرحمف تركي 2
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية عيد عقيبدمحم الس 3
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة دمحم عبد الرؤوؼ ثامر 4
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية األزىر ضيف 5
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية دمحم رشدي جراية 6
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 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية يةالبشير غان 7
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية عبد الباسط ىويدي 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية الطاىر سعد هللا 9
 تماعيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االج ببلؿ بوترعة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية موسى بف موسى 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ىند غدايفي 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عمي بف ناصر 13
 مدير مخبر بحث اسماعيل لعيس 14
 مسؤوؿ مكتبة الكمية جمعة بعضي 15
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  281رقم  قــرار
 الوادي -العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة حمو لخضر  لقسـم العموم االجتماعية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17رسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى الم -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03ى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػ -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبنػػػاًء عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػوـ االجتماعيػػػة بكّميػػػة العمػػػوـ االجتماعيػػػة  -

   .2017نوفمبر  29واإلنسانية بجامعة الوادي المؤّرخ في 
 

 رر ـــــيـق
 

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

نية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكّمية العموـ االجتماعية واإلنسا
 الوادي. -بجامعة حمػو لخضر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكّمية العموـ االجتماعية واإلنسانية  :2المادة 
 الوادي ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة حمو لخضر

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

 2018أفريل  01حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2018المـؤّرخ في أول أفريل  281ممحــق بالقــرار رقم 
 الوادي-العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة حمو لخضر  لقسـم العموم االجتماعية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ عبد الباسط ىويدي 1
 رئيس القسـ األزىر ضيف 2
 أستاذ  اسماعيل لعيس 3
 أستاذ  الطاىر سعد هللا 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" المية بوبيدي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عاتكة غرغوط 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ى منصورمصطف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الحفيع البار 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  282رقم  قــرار

 الوادي -اعية واإلنسانية بجامعة حمو لخضر العموم االجتم لقسـم العموم اإلنسانية بكمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436عػػاـ رمضػػاف  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ و  -

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبنػػػػاًء عمػػػػى محضػػػػر انتخػػػػاب ممّثمػػػػي األسػػػػاتذة بالمجنػػػػة العمميػػػػة لقسػػػػـ العمػػػػوـ اإلنسػػػػانية بكّميػػػػة العمػػػػوـ االجتماعيػػػػة  -

   .2017نوفمبر  29نية بجامعة الوادي المؤّرخ في واإلنسا
 

 رر ـــــيـق
 

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

ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكّمية العموـ االجتماعية واإلنسانية القا
 الوادي. -بجامعة حمػو لخضر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكّمية العموـ االجتماعية واإلنسانية  :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الوادي ،  -بجامعة حمو لخضر
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 الوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2018 أفريل 01حرر بالجزائر في     
 العالي والبحث العممي  وزير التعميم  

 األستاذ طاىر حجار                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـة العمميـةالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجن، 2018المـؤّرخ في أول أفريل  282ممحــق بالقــرار رقم 
 الوادي-العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة حمو لخضر  لقسـم العموم اإلنسانية بكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ البشير غانية 1
 رئيس القسـ دمحم رشدي جراية 2
 أستاذ  عمي غنابزية 3
 أستاذ  دمحم السعيد عقيب 4
 أستاذ  قمعوف عاشوري  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رشيد قسيبة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبلؿ بف عمر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمر بوصبيع 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة ألعضاء المجنة العممية يحّدد القائمة االسمي، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  283رقم  قــرار

 الوادي-بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة حمو لخضر  لقسـم المغة واألدب العربي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .امعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الج الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ية لقسـ المغة واألدب العربي بكّمية اآلداب والمغات بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العمم -

   .2017ديسمبر  03الوادي المؤّرخ في 
 رر ـــــيـق

 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكّمية اآلداب والمغات بجامعة حمػو 
 الوادي. -لخضر
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معة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكّمية اآلداب والمغات بجا :2المادة 
 الوادي، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -حمو لخضر

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

 2018 يلأفر  01حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السمية ألعضـاء المجنـة العمميـةالذي يحّدد القائمة ا 2018المـؤّرخ في أول أفريل  283 ممحــق بالقــرار رقم
 الوادي-بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة حمو لخضر  لقسـم المغة واألدب العربي

لرقما  الصفـة االسم والمقـب 
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ عبد الحميد جريوي  1
 رئيس القسـ العيد حنكة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أحمد زغب 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يوسف العايب 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نبيل مزوار 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سميـ حمداف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم عطا هللا 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فريد خمفاوي  8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018خ في أول أفريل مـؤرّ  284رقم  قــرار

 الوادي-والعموم السياسية بجامعة حمو لخضر  لقسـم الحقوق بكمية الحقوق 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017ة غشػت سػن 17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة  23 الموافػػق 1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ الحقػوؽ بكّميػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية بجامعػة وبناًء عمػى محضػر  -

   .2017نوفمبر  29الوادي المؤّرخ في 
 رر ـــــيـق
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جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003ت سنة غش 23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة حمػو 
 الوادي. -لخضر

وؽ والعموـ السياسية بجامعة حمو تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكّمية الحق :2المادة 
 الوادي ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -لخضر

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

 2018 أفريل 01حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2018 المـؤّرخ في أول أفريل 284ممحــق بالقــرار رقم 
 الوادي -والعموم السياسية بجامعة حمو لخضر  لقسـم الحقوق بكمية الحقوق 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ فاروؽ خمف 1
 رئيس القسـ األزىر لعبيدي 2
 أستاذ  ناصر بوغزالة دمحم 3
 أستاذ  بوبكر خمف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد القادر حوبو 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دريس كماؿ فتحي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أحمد سعود 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" شيبات سارة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018ريل مؤرخ في أول أف 285رقم  قــرار

 الوادي -بجامعة حمو لخضر العمــوم اإلسـالميـة لمعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .حكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء ال
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .ـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد ميا 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الػوادي -لعممي لمعيد العمـو اإلسبلمية بجامعػة حمػػو لخضػروبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس ا -
 .2017ديسمبر  3المؤرخ في 

 رر ـــــيـق
جمادي الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييد2003غشت سنة  23الموافق  1424
   ي.الواد-اإلسبلمية بجامعة حمو لخضرالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو 

الوادي، وفقا -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو اإلسبلمية بجامعة حمو لخضر :2المادة 
 .لمجدوؿ الممحق بيذا القرار

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

  2018 أفريل 01الجزائر في حرر ب                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                             
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018المؤرخ في أول أفريل  285ممحـــق بالقــرار رقم 

 الوادي -بجامعة حمو لخضر المجمس العممي لمعيد العمــوم اإلسـالميـة
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 د، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ أصوؿ الديفرئيس المجمس العممي لممعي يوسف عبد البلوي  1
 مدير المعيد ابراىيـ رحماني 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  عبد القادر مياوات 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية دمحم رشيد بوغزالة 4
 رئيس قسـ أصوؿ الديف توف خريف ز  5
 رئيس قسـ الحضارة اإلسبلمية ميمود عمار 6
 رئيس قسـ الشريعة نور الديف مناني 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الشريعة حياة عبيد 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الشريعة خالد تواتي 9
 ألساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ أصوؿ الديفممّثل ا عبد الكريـ بوغزالة 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف أحمد عامر باي 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دمحم لطفي كينة 12
 مدير مخبر بحث  مصطفى حميداتو 13
 مدير مخبر بحث لشيب بوبكر 14
 مسؤولة المكتبة نواؿ مشري  15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم ، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  286رقم  قــرار

 الوادي-بكّميـة العموم االقتصاديـة والّتجاريـة وعموم الّتسييـر بجامعة حمو لخضر  العمـوم المالية والمحاسبية
 

 والبحث العممي،إن وزير التعميم العالي 
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
  .لمعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، ا

غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبية بكّمية العمػوـ االقتصػادية  -
  .2017نوفمبر  29والتجارية وعموـ التسيير بجامعة الوادي  المؤّرخ في 

 

 رر ـــــيـق
 

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

ـ المالية والمحاسبية بكّمية العموـ االقتصاديػة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمو 
 الوادي.-والّتجاريػة وعموـ الّتسييػر بجامعة حمو لخضر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبية بكّمية العموـ االقتصاديػة  :2المادة 
 لوادي، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.ا -والّتجاريػة وعموـ الّتسييػر بجامعة حمو لخضر

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

 2018 أفريل 01حرر بالجزائر في     
 التعميم العالي والبحث العممي وزير   

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنـة العمميـة لقسـمالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء  2018المـؤّرخ في أول أفريل  286ممحــق بالقــرار رقم 
 الوادي-العمـوم المالية والمحاسبية بكّميـة العموم االقتصاديـة والّتجاريـة وعموم الّتسييـر بجامعة حمو لخضر 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ فات  سردوؾ 1
 سـرئيس الق ابراىيـ وصيف اغدير ابراىيـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمقاسـ بف خميفة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" األزىر عزه 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم البشير بف عمر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" البشير زبيدي 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" لطيفة بكوش 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صال  حميداتو 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  287رقم  قــرار
 الوادي -بكّميـة العموم االقتصاديـة والّتجاريـة وعموم الّتسييـر بجامعة حمو لخضر  عمـوم التسيير

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ب -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013ير سػنة ينػا 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ عمػوـ التسػيير بكّميػة العمػوـ االقتصػادية والتجاريػة  -

   .2017نوفمبر  29وعموـ التسيير بجامعة الوادي  المؤّرخ في 
 

 رر ـــــيـق
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  ى:المادة األول

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
صاديػة والّتجاريػة وعمـو القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ التسيير بكّمية العموـ االقت

 الوادي. -الّتسييػر بجامعة حمو لخضر
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ التسيير بكّمية العموـ االقتصاديػة والّتجاريػة وعمـو  :2المادة 

 الوادي ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الّتسييػر بجامعة حمو لخضر
الوادي ، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2018 أفريل 01حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة  2018المـؤّرخ في أول أفريل  287ممحــق بالقــرار رقم 

 الوادي -عموم االقتصاديـة والّتجاريـة وعموم الّتسييـر بجامعة حمو لخضر بكّميـة ال لقسـم عمـوم التسيير
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ دمحم الباي 1
 رئيس القسـ موسى جديدي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد الرزاؽ بف عمي 3
 "أستاذ محاضر قسـ "أ حمزة بالي 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حواس عبد الرزاؽ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" محيرؽ عدناف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غربي العيد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمي العبسي 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـميحّدد الق، 2018مـؤّرخ في  أول أفريل  288رقم  قــرار
 الوادي -بكّميـة العموم االقتصاديـة والّتجاريـة وعموم الّتسييـر بجامعة حمو لخضر  العمـوم الّتجاريـة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .أعضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف 
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشاء 
غشػػت سػػنة  23وافػػق الم 1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صبلحيات وز 
حضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّميػة العمػوـ االقتصػادية والتجاريػة وبناًء عمى م -

 .2017نوفمبر  29دي  المؤّرخ في وعمـو التسيير بجامعة الوا
 

 رر ـــــيـق
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الّتجاريػة بكّمية العموـ االقتصاديػة والّتجاريػة وعمـو 
 الوادي.-الّتسييػر بجامعة حمو لخضر

د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الّتجاريػة بكّمية العمـو االقتصاديػة والّتجاريػة تحدّ  :2المادة 
 الوادي، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعموـ الّتسييػر بجامعة حمو لخضر

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

 2018 أفريل 01حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة  2018المـؤّرخ في أول أفريل  288بالقــرار رقم ممحــق 
 الوادي-بكّميـة العموم االقتصاديـة والّتجاريـة وعموم الّتسييـر بجامعة حمو لخضر  العمـوم الّتجاريـةلقسـم 

 الصفـة االسم والمقـب لرقما
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ عقبة عبد البلوي  1
 رئيس القسـ لطفي مخزومي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شاىد إلياس 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبد النعيـ دفرور 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم الطيب بف مير 5
 ستاذ مساعد قسـ "أ"أ عبد الحميـ األسود 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" زكية محموس 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  289رقم  قــرار
 الوادي-ّتجاريـة وعموم الّتسييـر بجامعة حمو لخضر بكّميـة العموم االقتصاديـة وال العمـوم االقتصادية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .متّمـيحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ وال الذي 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ة وبنػػػاًء عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بالمجنػػػة العمميػػػة لقسػػػـ العمػػػوـ االقتصػػػادية بكّميػػػة العمػػػوـ االقتصػػػادي  -

   .2017نوفمبر  29والتجارية وعموـ التسيير بجامعة الوادي  المؤّرخ في 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذ2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّمية العموـ االقتصاديػة والّتجاريػة 
 الوادي. -وعموـ الّتسييػر بجامعة حمو لخضر

اديػة والّتجاريػة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّمية العموـ االقتص :2المادة 
 الوادي، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-وعموـ الّتسييػر بجامعة حمو لخضر

 الوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :3المادة 
 ث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح

 2018 أفريل 01حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2018أول أفريل  المـؤّرخ في 289ممحــق بالقــرار رقم 
 الوادي -بكّميـة العموم االقتصاديـة والّتجاريـة وعموم الّتسييـر بجامعة حمو لخضر  لقسـم العمـوم االقتصادية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمقسـ أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس الّمجنة العممية دمحم مسعودي 1
 رئيس القسـ أحمد نصير 2
 أستاذ  دمحم الناصر حميداتو 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رياض ريمي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شريف بوقصبة 5
 أستاذ مساعد قسـ "ب" مرزوقي مرزوقي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زكريا بمو باسي 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" فتحية كحموؿ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2018مـؤّرخ في أول أفريل  290رقم  قــرار
 الوادي-وعمـوم الّتسييـر بجامعـة حمو لخضر  لكّميـة العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17ضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقت -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيػػو سػػنة  22الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  5المػػؤرخ فػػي  161-15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
 2013سػنة ينػاير  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة المجمػػس العممػػي لكّميػػة العمػػوـ االقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػوـ التسػػيير  -

   .2017نوفمبر  29بجامعة الوادي  المؤّرخ في 
   
 رر ـــــيـق

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية وعموـ الّتسيير 
 الوادي.-معة حمو لخضربجا

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والّتجارية وعموـ الّتسيير بجامعة  :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. الوادي ، -حمو لخضر

 الوادي، كل فيما يخصو، بتطبيق-خضريكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو ل :3المادة 
  ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2018 أفريل 01حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018المؤّرخ في أول أفريل  290ممحـــق بالقـــرار رقم 
 الوادي-وعمـوم الّتسييـر بجامعـة حمو لخضر  لكّميـة العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة

 الصفـة مقـباالسم وال الرقم
 العمـو االقتصادية رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عقبة ريمي 1
 عميد الكّمية عزه األزىر 2
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية عبد الرزاؽ بف عمي 3
 كّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد الم ىشاـ غربي 4
 رئيس قسـ العمـو الّتجارية لطفي مخزومي 5
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية أحمد نصير 6
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 رئيس قسـ عمـو الّتسيير موسى جديدي 7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبية ابراىيـ وصيف اغدير ابراىيـ 8
 مية لقسـ العمـو االقتصاديةرئيس الّمجنة العم دمحم مسعودي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبية فات  سردوؾ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير دمحم الباي 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الّتجارية عقبة عبد البلوي  12
 العمـو االقتصادية ية عف قسـممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذ أحمد بف أحمد 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبية دمحم دينوري سالمي 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبية مفيد عبد البلوي  15
 قسـ عمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف  رضا زىواني 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير أحمد تي 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الّتجارية عبد النعيـ دفرور 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الّتجارية شاىد الياس 19
 عف األساتذة المساعديفممّثل  عمي العبسي 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زكريا مسعودي 21
 مدير مخبر بحث دمحم الناصر حميداتو 22
 مسؤولة مكتبة الكمية نادية بورحايل 23

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثمي األساتذة الباحثين يحدد كيفيات انتخاب مم، 2018أفريل  04مؤرخ في  291رقم  قــرار

 والمستخدمين والطمبة في مجمس اإلدارة والمجمس العممي والمجنة العممية  لمقسم بالمدرسة العميا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .أعضاء الحكومة والمتضمف تعييف
 2008مػايو سػنة  3الموافػق  1429ربيػع الثػاني عػاـ  27المػؤرخ فػي  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .ي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذ
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 51، و45 ،25الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المواد 
 

 رر ـــــيـق
 

 الفصل األول
 أحكام عامة

رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذي رقـ  51و 45، 25تطبيقا ألحكاـ المواد  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات انتخاب 2016جواف سنة  14الموافق  1437

العممي والمجنة العممية لمقسـ  ممثمي األساتذة الباحثيف والمستخدميف والطمبة في مجمس اإلدارة والمجمس 
 بالمدرسة العميا.
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مدير المدرسة ىو المسؤوؿ عف تنظيـ االنتخابات وتساعده في ذلؾ لجنة انتخابية عف كل ىيئة ناخبة  :2المادة 
 يقوـ باختيار أعضائيا، وتتشكل كما يأتي: 

 

 المجنة االنتخابية لييئة األساتذة الباحثين:
 رة،( عف اإلدا2ممثميف اثنيف ) -
 ( عف األساتذة الباحثيف. 2ممثميف اثنيف ) -

 المجنة االنتخابية لييئة األساتذة المشاركين، إن وجدوا:
 (عف اإلدارة،2ممثميف اثنيف ) -
 ( عف األساتذة المشاركيف.2ممثميف اثنيف ) -

 المجنة االنتخابية لييئة الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال الخدمات:
 دارة،( عف اإل2ممثميف اثنيف ) -
 ( عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات.2ممثميف اثنيف ) -

 المجنة االنتخابية لييئة لمطمبة:
 (عف اإلدارة،2ممثميف اثنيف ) -
 ( عف الطمبة.2ممثميف اثنيف ) -

 تتولى المجنة االنتخابية لكل ىيئة ناخبة، ما يأتي: :3المادة 
 ة بالتنسيق مع المصال  المعنية لممدرسة،إعداد القوائـ االنتخابية لكل ىيئة ناخب -
 استقباؿ الترشيحات لمعضوية في الييئات المنتخبة، حسب اآلجاؿ التي يحددىا مدير المدرسة، -
 إعداد قوائـ المترشحيف، بعد التأكد مف استيفائيا شروط الترش ، -
حددة في المادة دراسة والفصل في كل احتجاج يتعمق بالعمميات االنتخابية مع مراعاة اآلجاؿ الم -

 مف ىذا القرار.  37
( سنوات، قابمة لمتجديد مرة واحدة، 3ينتخب األعضاء المنتخبوف في مجمس إدارة المدرسة لمدة ثبلث ) :4المادة 

 بطريقة االقتراع باألغمبية.
 ( قابمة لمتجديد مرة واحدة.1ينتخب ممثمو الطمبة لمدة سنة واحدة )

 ما التي تسبق انقضاء العيدة الجارية.( يو 30تجري االنتخابات ثبلثوف )
( سنوات قابمة 3ينتخب أعضاء المجمس العممي لممدرسة والمجنة العممية لمقسـ لعيدة مدتيا ثبلث ) :5 المادة

 لمتجديد مرة واحدة، بطريقة االقتراع باألغمبية.
المجمس العممي لممدرسة تجرى االنتخابات مف أجل انتخاب األعضاء المنتخبيف في مجمس اإلدارة و  :6المادة 

 ( يوما التي تسبق انقضاء العيدة الجارية.30والمجنة العممية لمقسـ ثبلثوف )
 

 الفصل الثاني
 القوائم االنتخابية

 

مف ىذا القرار، ال يصوت إال مف كاف مسجبل في القائمة االنتخابية حسب  12مع مراعاة أحكاـ المادة  :7 المادة
 إلييا.الييئة الناخبة التي ينتمي 
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 تتشكل الييئة الناخبة مف مجموع المسجميف في القائمة االنتخابية المعنية.
 تحدد القوائـ االنتخابية، مف أجل انتخاب أعضاء مجمس إدارة المدرسة،  كما يأتي: :8المادة 

 القائمة االنتخابية ألسبلؾ األساتذة الباحثيف، -
 القائمة االنتخابية لؤلساتذة المشاركيف، -
 النتخابية لمموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،القائمة ا -
 القائمة االنتخابية لمطمبة. -

 تحدد القائمة االنتخابية ألسبلؾ األساتذة الباحثيف، كما يأتي:
 القائمة االنتخابية لسمؾ األساتذة، -
 القائمة االنتخابية لسمؾ األساتذة المحاضريف، -
 اعديف.القائمة االنتخابية لسمؾ األساتذة المس -

العممية لمقسـ في قوائـ انتخابية  يسجل الناخبوف، مف أجل انتخاب أعضاء المجمس العممي والمجنة: 9المادة 
 ألسبلؾ األساتذة الباحثيف واألساتذة المشاركيف في وضعية خدمة بالمدرسة.

ؾ األساتذة الباحثيف مف مف ىذا القرار، تتشكل القوائـ االنتخابية ألسبل 12مع مراعاة أحكاـ المادة  :10المادة 
 األساتذة الباحثيف في وضعية خدمة بالمدرسة، وتتكوف كما يأتي: 

 القائمة االنتخابية لسمؾ األساتذة، -
 القائمة االنتخابية لسمؾ األساتذة المحاضريف قسـ"أ"، -
 القائمة االنتخابية لسمؾ األساتذة المحاضريف قسـ"ب"، -
 ساعديف قسـ"أ"، القائمة االنتخابية لسمؾ األساتذة الم -
 القائمة االنتخابية لسمؾ األساتذة المساعديف قسـ"ب" . -

 كما تتضمف القائمة االنتخابية لؤلساتذة المشاركيف، جميع األساتذة المشاركيف في وضعية خدمة بالمدرسة.
دميف في تتضمف القائمة االنتخابية لمموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، جميع المستخ: 11المادة 

 وضعية خدمة في المدرسة.
والمتضمف القانوف  2006مايو سنة  15المؤرخ في  03-06مف األمر  129عمبل بأحكاـ المادة  :12المادة 

األساسي العاـ لموظيفة العمومية، يعتبر في وضعية خدمة، المستفيد مف التكويف المتواصل ومف تحسيف 
 ناخبا شريطة أف يتقدـ بطمب لذلؾ.  المستوى في الخارج أو في عطمة عممية، ويعد

 بالمدرسة. طور مف التكويف تتضمف القائمة االنتخابية لمطمبة، كل طالب مسجل بصورة منتظمة في :13المادة 
 بالمدرسة. يعد ناخبا كل طالب مسجل بانتظاـ في طور مف التكويف

 يعد مدير المدرسة القائمة االنتخابية عف كل ىيئة ناخبة. :14المادة 
يسجل األساتذة الباحثوف واألساتذة المشاركوف والموظفوف اإلداريوف والتقنيوف وعماؿ الخدمات في القوائـ 

 االنتخابية تمقائيا انطبلقا مف القائمة االسمية المأخوذة لدى المصال  المختصة لممدرسة.
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 الفصل الثالث
 شروط  الترشح

 

بة التي ينتمي إلييا، كل ناخب مسجل في القوائـ االنتخابية يعد قاببل لبلنتخاب، حسب الييئة الناخ :15المادة 
 مف ىذا القرار.  13، و11 ،10، 9 ،8طبقا لممواد 

 ال يمكف األستاذ الباحث أف يترش  في أكثر مف ىيئة عممية واحدة بالمدرسة.  :16المادة 
 إيداع الترشيحات إجباري.  :17المادة 

اآلجاؿ التي يحددىا مدير المدرسة، لدى إحدى المجاف  يقدـ التصري  بالترش  مف طرؼ صاحبو في
 مف ىذا القرار مقابل تسميـ وصل.  2االنتخابية المذكورة في المادة 

يجب عمى الطمبة المترشحيف تقديـ نسخة عف بطاقة الطالب أو شيادة التسجيل صالحة لمسنة الجامعية  :18المادة 
 الجارية.

 الفصل الرابع
 التصويت بالوكالة

 التصويت شخصي وسري. :19مادة ال
يمكف الناخب الذي ال يستطيع التصويت شخصيا ممارسة حقو في التصويت بالوكالة بمن  مف يصوت 

 تفويضا كتابيا مصادقا عميو مف طرؼ المصال  المؤىمة في المدرسة. نيابة عنو
حوز أكثر مف يجب أف يسجل الوكيل في نفس القائمة االنتخابية لمموكل وال يحق ألي كاف أف ي

 تفويضيف.
يجب عمى الوكيل أف يقدـ، حسب الحالة، بطاقتو المينية أو بطاقة الطالب أو شيادة التسجيل صالحة 

 لمسنة الجامعية الجارية.
( أياـ الموالية لتاريخ اإلعبلف عف تاريخ االقتراع، و تنتيي يوما واحدا 8تودع الوكاالت خبلؿ الثمانية ) :20المادة 

 يخ االقتراع.( قبل تار 1)
 يوقع الوكيل بعد إجراء التصويت في قائمة التوقيعات قبالة اسـ الموكل. :21المادة 

 تحفع الوكالة ضمف الوثائق الممحقة بمحضر فرز األصوات.
يجوز لكل موكل أف يمغي في أي وقت وكالتو قبل التصويت، كما يجوز لمموكل أف يصوت بنفسو إذا 

 ياـ الوكيل بالتصويت بدال عنو.تقدـ إلى مكتب التصويت قبل ق
 

 الفصل الخامس
 تنظيم عمميات التصويت

 

 11، 10يشرؼ عمى عمميات االقتراع مكتب لمتصويت لكل ىيئة ناخبة، عمى النحو المحدد في المواد  :22المادة 
 مف ىذا القرار. 13و

ذيف ىـ في وضعية خدمة يتشكل كل مكتب تصويت مف رئيس ومساعديف إثنيف مف بيف الناخبيف ال :23المادة 
 بالمؤسسة أو المسجميف بانتظاـ في المؤسسة بالنسبة لمطمبة.
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 ( ويحدد مف طرؼ مدير المدرسة.1يدـو االقتراع لكل عممية انتخابية يوما واحدا ) :24المادة 
تتـ عممية اإلنتخاب بصفة عمنية في أماكف العمل وأثناء المدة القانونية لمعمل، عف طريق التصويت 

 سري.ال
توضع تحت تصرؼ الناخب، يوـ االقتراع، في كل مكتب مف مكاتب التصويت ورقة لمتصويت تضـ  :25المادة 

 مف ىذا القرار. 2أسماء المترشحيف التي تعدىا المجنة االنتخابية المذكورة في المادة 
 تكوف أوراؽ التصويت عمى نموذج ولوف موحد بالنسبة لكل الييئات االنتخابية.

يقوـ مكتب التصويت بمراقبة صناديق االقتراع التي يتوجب أف تكوف مغمقة في بداية االنتخاب وتبقى  :26المادة 
 كذلؾ حتى نيايتو.

يجب عمى رئيس مكتب التصويت أف يتحقق قبل افتتاح االقتراع مف المطابقة الدقيقة لعدد األوراؽ مع 
 عدد المسجميف في قائمة التوقيعات.

عف القائمة االنتخابية عمى الطاولة التي يعقد فييا مكتب التصويت جمستو طيمة مدة  توضع نسخة :27المادة 
 عمميات االقتراع.

 تعد ىذه النسخة قائمة لمتوقيعات. 
يثبت تصويت الناخب بالتوقيع عمى قائمة التوقيعات قبالة اسمو ولقبو، وذلؾ أماـ أعضاء مكتب 

 التصويت.
 نتخابية، داخل صندوؽ االنتخاب.يدلي كل ناخب بورقتو اال :28المادة 

يؤذف لكل ناخب مصاب بعجز يمنعو مف إدخاؿ ورقتو في الصندوؽ، بأف يستعيف بشخص يختاره 
 بنفسو.

 بمجرد اختتاـ االقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت عمى قائمة التوقيعات.  :29لمادة ا
 

 الفصل السادس
عالن نتائج االنتخاب  الفرز وا 

 

 يبدأ فرز األصوات فور اختتاـ التصويت ويتواصل دوف انقطاع إلى غاية االنتياء منو.  :30المادة 
 يجرى الفرز بصورة عمنية ويتـ وجوبا في مكتب التصويت.

 يقوـ بفرز األصوات فارزوف تحت إشراؼ مكتب التصويت. :31المادة 
ئمة االنتخابية، عمى أف يعيف الفارزوف مف طرؼ مكتب التصويت مف بيف الناخبيف المسجميف في القا

 ( فارزيف. 3يبمغ عددىـ عمى األقل ثبلثة )
يتـ التحقق مف عدد األوراؽ مباشرة عند فت  صناديق االقتراع، وفي حالة اختبلؼ عدد األوراؽ عف  :32المادة 

 عدد التوقيعات يدوف ذلؾ في محضر الفرز.
 تعتبر ممغاة، كل:: 33المادة 

 يتعدى عدد المقاعد المطموب شغميا،ورقة تصويت تشتمل عدد أسماء  -
 األوراؽ البيضاء، -
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األوراؽ التي يتعرؼ فييا عمى الناخب، أو التي تحمل عبلمات داخمية أو خارجية الغرض منيا  -
 التعرؼ عمييا.

 ترفق األوراؽ الممغاة ، بمحضر الفرز مع ذكر سبب إلغائيا.
 التصويت، يتضمف: يحرر كل مكتب انتخاب محضرا لمفرز عقب عمميات: 34المادة 

 عد الناخبيف المسجميف في القائمة االنتخابية، -
 عدد الناخبيف المصوتيف، -
 عدد األوراؽ الممغاة، -
 عدد األصوات الصحيحة، -
 عدد األصوات الصحيحة التي تحصل عمييا كل مترش . -

 يوقع محضر الفرز مف طرؼ كل أعضاء مكتب التصويت.
رة في مقرات المدرسة بعد تحرير محضر الفرز مف طرؼ رئيس مكتب يعمف عف نتائج االنتخاب مباش: 35المادة 

 التصويت ويرسل إلى مدير المدرسة. 
 يعمف منتخبا فائزا، المترش  الحاصل عمى أكثر عدد مف األصوات، وفقا لعدد المقاعد المطموب شغميا.

بالنسبة لؤلساتذة  في حالة تساوي األصوات المحصل عمييا، يفوز المترش  األكثر أقدميو في الرتبة 
الباحثيف واألساتذة المشاركيف إف وجدوا والمستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، والمترش  

 األكبر سنا بالنسبة لمطمبة.
تحفع أوراؽ التصويت لكل مكتب في أظرفة مغمقة  ومعرفة حسب مصدرىا إلى غاية انقضاء آجاؿ  :36المادة 

 لنتائج االنتخابات.الطعف واإلعبلف النيائي 
 

 الفصل السابع
 الطعن في االنتخابات

 

مف ىذا القرار بكل احتجاج يتعمق بعمميات االقتراع في  2تخطر المجنة االنتخابية المذكورة في المادة  :37المادة 
( أياـ التي تمي يوـ اإلعبلف عف نتائج االقتراع ويجب أف تفصل فييا في أجل ال 5أجل أقصاه خمسة )

 ( ابتداء مف تاريخ إخطارىا.02يوميف ) يتعدى
تحرر االحتجاجات كتابيا، وتوقع مف طرؼ صاحبيا، وتودع لدى المجنة االنتخابية المذكورة في المادة  :38المادة 

 مف ىذا القرار، مقابل وصل استبلـ، يسمـ فورا. 2
 يتضمف االحتجاج وجوبا، تحت طائمة البطبلف:

 اسـ ولقب صاحب االحتجاج ، -
 ج التي يقدميا لتأييد ادعاءاتو،الحج -
 األدلة والوثائق التي تدعـ ادعاءاتو. -
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 يمكف المجنة االنتخابية، أف: :39المادة 
 تبلحع عدـ أىمية مترش  وتعويضو بالمترش  الذي يميو عمى نفس القائمة،

 تصح  عدد األصوات المحصل عمييا مف طرؼ المترشحيف،
خبة في حالة وجود عيب مف شأنو اإلخبلؿ بعممية االنتخاب ليذه تبطل العمميات االنتخابية لمييئة النا

 الييئة.
 الفصل الثامن
 أحكام ختامية

 

ترسل محاضر االنتخاب، بعد الفصل في الطعوف، مف طرؼ مدير المدرسة إلى الوزير المكمف  :40المادة 
 بالتعميـ العالي مف أجل إتماـ اإلجراءات المعموؿ بيا.

 وجوبا، ما يأتي: تتضمف محاضر االنتخاب
عرض حاؿ عف سير العمميات االنتخابية وظروؼ إجرائيا كما يتضمف، عند االقتضاء،  -

المبلحظات أو التحفظات أو االحتجاجات التي يقدميا الناخبوف أو المترشحوف وكذا الصعوبات 
 التي واجيت عممية التصويت.

 ف إلييا،القائمة االسمية لممترشحيف حسب الييئة الناخبة التي ينتمو  -
 قائمة الناخبيف مرفقة بتوقيعات المشاركيف في عمميات التصويت، -
 مف ىذا القرار. 34محضر فرز األصوات عمى النحو المبيف في المادة  -

 يحدد نموذج محضر االنتخاب طبقا لممحق ىذا القرار.
جاف العممية لؤلقساـ بالمدرسة ال تكوف اجتماعات ومداوالت مجمس اإلدارة والمجمس العممية لممدرسة والم :41المادة 

 صحيحة إال بعد صدور القرار الذي يحدد القائمة االسمية ألعضائيا.
عند فقداف الممثل المنتخب الصفة التي انتخب مف أجميا، أو إذا أصب  مقعده شاغرا، يتـ تعويضو  :42المادة 

ب في نفس القائمة، وعند لمدة العيدة المتبقية مف طرؼ المترش  الذي يمي مباشرة آخر مترش  منتخ
 استحالة ذلؾ يتـ المجوء لمتجديد الجزئي لممقعد الشاغر.

يكمف مديرو المدارس العميا، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ  :43المادة 
 العالي والبحث العممي.

 2018 أفريل 04 حرر بالجزائر في    
 عالي والبحث العممي وزير التعميم ال  

 األستاذ طاىر حجار                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شعبيةالجميورية الجزائرية الديمقراطية ال

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 المدرسة العميا .......................................... 

 محضر انتخاب أعضاء 
 مجمس إدارة المدرسة

 
I. :عرض حال عن سير عمميات االنتخاب 

 

................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 

................................................................................................. 
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................................................................................................. 
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................................................................................................. 
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II. :قائمة الناخبين 
 :األساتذة -1

 اإلمضاء الرتبة االسم والمقب رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 :خدماتالمستخدمون اإلداريون والتقنيون وعمال ال -2
 اإلمضاء االسم والمقب رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 :الطمبة -3
 اإلمضاء السنة االسم والمقب رقم
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III.  لقائمة االسمية لممترشحينا 
 :)رتبة أستاذ( األساتذة -1

 اإلمضاء االسم والمقب رقم
 
 
 
 
 
 

  

 
 :األساتذة المحاضرون  -2

 اإلمضاء االسم والمقب رقم
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 :المساعدون  األساتذة -3

 اإلمضاء االسم والمقب رقم
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 :المستخدمون اإلداريون والتقنيون وعمال الخدمات -4
 

 اإلمضاء االسم والمقب قمر 
   

 

 الطمبة: -5
 اإلمضاء السنة االسم والمقب رقم
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 IV . فرز األصواتمحضر 
 أسماء أعضاء مكتب التصويت  -1
 .................................................... 
 ................................................... 
 ................................................... 

 

 أسماء الفارزين -2
 .................................................. 
 .................................................. 
 .................................................. 

 

 مجموع الناخبين المسجمين في القائمة االنتخابية والمصوتين عن كل ىيئة ناخبة:  -3
 

 مجموع الناخبين الييئات الناخبة
 مجموع المصوتين

مجموع عدد 
 األصوات

 األوراق
 الممغاة

األصوات 
 الصحيحة

     األساتذة )رتبة أستاذ( -
     األساتذة المحاضروف  -
     األساتذة المساعدوف  -
     األساتذة المشاركوف، إف وجدوا -
المستخدموف اإلداريوف والتقنيوف  -

 وعماؿ الخدمات
    

     الطمبة -
 

 ترتيب المترشحين حسب عدد األصوات المحصل عمييا -4
 

 )رتبة أستاذ(: األساتذة -1
- ....................................................................... 
- ....................................................................... 
- ....................................................................... 

 األساتذة المحاضرون  -2
- ....................................................................... 
- ...................................................................... 
- ...................................................................... 
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 األساتذة المساعدون  -3
- ................................................................... 
- ................................................................... 
- ................................................................... 

 األساتذة المشاركون، إن وجدوا، -4
- ................................................................... 
- .................................................................. 
- .................................................................. 

 المستخدمون اإلداريون والتقنيون وعمال الخدمات -5
- .................................................................. 
- .................................................................. 
- .................................................................. 

 الطمبة -6
- .................................................................. 
- .................................................................. 
- .................................................................. 

 

 قائمة الفائزين في عضوية مجمس إدارة المدرسة العميا  -7
 األساتذة )رتبة أستاذ( : -
 األساتذة المحاضروف : -
 األساتذة المساعدوف: -
 األساتذة المشاركوف: -
 المستخدموف اإلداريوف والتقنيوف وعماؿ الخدمات:  -
 الطمبة: -

 
 

 توقيع أعضاء مكتب التصويت                         توقيع رئيس مكتب التصويت  
 
 

 إمضاء مدير المدرسة
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 المدرسة العميا .......................................... 
 

 :محضر انتخاب أعضاء
 المجمس العممي لممدرسة العميا                                
 المجنة العممية لمقسم                                

 
I.  :رض حال عن سير عمميات االنتخاب 

 

................................................................................................. 
................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 
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................................................................................................. 
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II. :قائمة الناخبين 
 سمك األساتذة:  -1

 اإلمضاء االسم والمقب رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 األساتذة المحاضرون "قسم "أ" -2
 اإلمضاء االسم والمقب رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 األساتذة المحاضرون "قسم "ب" -3
 اإلمضاء االسم والمقب رقم
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 األساتذة المساعدون قسم"أ" -4
 مضاءاإل االسم والمقب رقم

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 األساتذة المساعدون قسم"ب" -5
 اإلمضاء االسم والمقب رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 األساتذة المشاركون: - 6
 اإلمضاء االسم والمقب رقم
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III  - :قائمة المترشحين 
 سمك األساتذة: -1

 اإلمضاء االسم والمقب رقم
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 سمك األساتذة المحاضرين قسم "أ": -2
 اإلمضاء االسم والمقب قمر 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 سمك األساتذة المحاضرين قسم "ب": -3
 اإلمضاء االسم والمقب رقم
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 سمك األساتذة المساعدين قسم "أ": -4
 اإلمضاء االسم والمقب رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 سمك األساتذة المساعدين قسم "ب": -5
 اإلمضاء االسم والمقب رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 األساتذة المشاركون: -6
 اإلمضاء االسم والمقب رقم
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IV- محضر فرز األصوات 
 أسماء أعضاء مكتب التصويت - 1

- .................................................... 
- ................................................... 
- ................................................... 

 

 أسماء الفارزين -2
- .................................................. 
- .................................................. 
- ................................................. 

 

 بة:مجموع الناخبين المسجمين في القائمة االنتخابية والمصوتون عن كل ىيئة ناخ -3
 

 مجموع الناخبين الييئات الناخبة
 مجموع المصوتين

مجموع عدد 
 األصوات

 األوراق
 الممغاة

األصوات 
 الصحيحة

     األساتذة )رتبة أستاذ(  -
 األساتذة المحاضريف قسـ"أ"  -
 األساتذة المحاضريف قسـ"ب"  -

    

 األساتذة المساعديف قسـ"أ"  -
 األساتذة المساعديف قسـ"ب"  -

    

     اتذة المشاركيف، إف وجدوااألس  -
 

 ترتيب المترشحين حسب عدد األصوات المحصل عمييا -4
 

 )رتبة أستاذ(: األساتذة (1
- ....................................................................... 
- ....................................................................... 
- ....................................................................... 

 

 األساتذة المحاضرون قسم "أ" (2
- ....................................................................... 
- ...................................................................... 
- ...................................................................... 
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 األساتذة المحاضرون قسم "ب" (3

- ..................................................................... 
- ..................................................................... 
- ..................................................................... 

 

 األساتذة المساعدون قسم "أ" (4
- .................................................................... 
- .................................................................... 
- .................................................................... 

 

 األساتذة المساعدون قسم "ب" (5
- .................................................................... 
- .................................................................... 
- .................................................................... 

 

 المشاركون، إن وجدوا،األساتذة  (6
- .................................................................... 
- .................................................................... 
- .................................................................... 

 

 جمس العممي لممدرسة العميا / أو المجنة العممية لمقسمقائمة الفائزين في عضوية الم (7
 

 )رتبة أستاذ( : األساتذة -
 األساتذة المحاضروف قسـ "أ": -
 األساتذة المحاضروف قسـ "ب": -
 األساتذة المساعدوف قسـ"أ": -
 األساتذة المساعدوف قسـ "ب": -
 األساتذة المشاركوف: -
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 قسممحضر انتخاب رئيس المجنة العممية لم (8
 

 المترشحوف وعدد األصوات المتحصل عمييا مف طرؼ كل مترش  -
 

 عدد األصوات المترشحوف 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 اسـ المترش  الفائز برئاسة المجنة العممية لمقسـ. -

 
 
 

 توقيع رئيس مكتب التصويت                          توقيع أعضاء مكتب التصويت
 
 

 إمضاء مدير المدرسة
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 فق محضر االنتخاب، بما يمي:تنبيو: ير 

نّواب مدير المدرسة، رؤساء األقسام،  ׃قائمة األساتذة الّدائمين في المدرسة، والّشاغمين مناصب عميا -1

 مدراء المخابر و/أو وحدات البحث.
   

 الرتبة االسم والّمقب الوظيفة

 نّواب مدير المدرسة

  
  
  
  

 رؤساء األقسام

  
  
  
  

المخابر و/أو وحدات مدراء 
 البحث
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 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة.  -2
 رئيس المجمس العممي لممدرسة .1

 السّيد)ة(............................، مدير )ة( المدرسة. -
 

 المديرون المساعدون  .2
 .....................................السّيد)ة( ........................، مدير مساعد ...... -
 السّيد)ة( ........................، مدير مساعد ........................................... -
 ..................السّيد)ة( ........................، مدير مساعد ........................ -

 

 رؤساء األقسام .3
 ...........، رئيس قسـ ..............................................السّيد)ة(............. -
 السّيد)ة( ........................، رئيس قسـ ............................................. -

 

 رؤساء المّجان العممية لألقسام .4
 .........................السّيد)ة( ........................، رئيس المجنة العممية لقسـ .... -
 السّيد)ة( ........................، رئيس ألمحنة العممية لقسـ ............................ -

 

 مدراء وحدات و/أو مخابر البحث .5
 السّيد)ة( ........................، مدير ................................................. -
 ...............، مدير .................................................السّيد)ة( ......... -

 

 مدير المكتبة .6
 السّيد)ة( ................................................................................. -

 

 ممّثمو األساتذة ذوي رتّبة أستاذ .7
 ف قسـ .......................................السّيد )ة( .........................، ممّثل ع -
 السّيد )ة( .........................، ممّثل عف قسـ ....................................... -

 

 ممّثمو األساتذة المحاضرين .8
 السّيد )ة( .........................، ممّثل عف قسـ ....................................... -
 لسّيد )ة( .........................، ممّثل عف قسـ .......................................ا -

 

 ممّثل األساتذة المساعدين  .9
 السّيد)ة(................................................................................... -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017أفريل  5المؤرخ في  378يعدل القرار رقم  ، 2018أفريل  04مؤرخ في  292 قرار رقم
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عموم الطبيعة والحياة لدى جامعة معسكر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438لقعدة عاـ ذي ا 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

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

، 2009ينػػػػاير سػػػػنة  4الموافػػػػق  1430محػػػػـر عػػػػاـ  7المػػػػؤرخ فػػػػي  12-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
 .اء جامعة معسكر، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إنش

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميت وز الذي يحدد صبلحيا

، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة عمػـو الطبيعػة 2009جويميػة  25المؤرخ في  229وبمقتضى القرار رقـ  -
 .والحياة لدى جامعة معسكر،المعدؿ والمتمـ

جمػػس كميػػة عمػػـو الػػذي يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء م 2017أفريػػل  5المػػؤرخ فػػي  378وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 الطبيعة والحياة لدى جامعة معسكر.

 رر ـــــيـق
 

، والمذكور أعبله، كما ىو محدد 2017أفريل  5المؤرخ في  378يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

  لي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العا :2الــــمـــــادة 

 2018أفريل  04حرر بالجزائر في                                                                                          
 مميوزير التعميم العالي والبحث الع                                                                                        

 األستاذ طاىر حجار                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الصفة والمقب اإلسم
 عميد الكمية، رئيسا معبيد لخضرب

 رئيس المجمس العممي لمكمية بمفضاؿ عبد القادر
 رئيس قسـ البيولوجيا بف عربة بشير
 رئيس قسـ العمـو الفبلحية بكار احمد اميف

 مدير مخبر حميمد عبد الرحماف
 مديرة مخبر فرقوؽ تفاحة 

 مديرة مخبر مداح طير طويل عائشة
 مخبرمدير  بف يوسف مداني

 مدير مخبر ميمودي عمي
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 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو الفبلحية حريزية عبد القادر 
 ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو الفبلحية ريغي آسيا

 ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ البيولوجيا ممياني أمينة
 األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ البيولوجيا ممثمة بونقاب كريمة
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف مرابط ميموف 

 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف ايت عبد السبلـ
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف قضنية خالد

 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإل لكحل دمحم 
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ البيولوجيا ماحي يوسف
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ العمـو الفبلحية بف دمحم العربي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضاءيحدد القائمة االسمية أل، 2018أفريل  04مؤرخ في  293 قرار رقم

 1لدى جامعة قسنطينة  مجمس كمية اآلداب والمغات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمػق  1984غشػت سػنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
غشػػػػت سػػػػنة  17الموافػػػػق  1438ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  25المػػػػؤرخ فػػػػي  243-17وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

  .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة2017
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  279-03وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 39و 37لمتمـ، ال سيما المادتاف الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ وا ،2003
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمكونػة لكميػة اآلداب والمغػات ، والمتضمف إنشاء األقسػاـ ا2012نوفمبر 12المؤرخ في  414وبمقتضى القرار رقـ  -

 . 1لدى جامعة قسنطينة 
 رر ـــــيـق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1مة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة قسنطينة القائ
في الجدوؿ الممحق  1تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة قسنطينة :2الــمـادة 

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

 2018أفريل  04حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ طاىر حجار                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 1ى جامعة قسنطينة قائمة أعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لد
 الصفة  والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا  كاتب حسف 
 رئيس المجمس العممي بف سبلمة ربعي 

 رئيسة قسـ اآلداب والمغة الفرنسية بومنجل ليميا 
 رئيس قسـ اآلداب والمغة العربية غجاتي عبد السبلـ

 رئيس قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية بوغنوط حمودي
 رئيس قسـ الترجمة ب مصطفىبف طال

 مديرة مخبر قروي زىيرة
 مديرة مخبر بف مالؾ يمينة
 مدير مخبر  بوساحة حساف
 مديرة مخبر شراد ياسمينة

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ اآلداب والمغة العربية صحراوي عبد السبلـ 
 ـ اآلداب والمغة العربيةممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قس جباري ليمى
 ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ الترجمة شمي ماجدة 

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ الترجمة بف شعباف عبد الغني
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية بمواىـ رياض
 ذوي مصف األستاذية لدى قسـ اآلداب والمغة الفرنسية ممثمة األساتذة شراد نجمة
 ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ اآلداب والمغة الفرنسية حديد سييمة

 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف بدروف عبد القادر
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف ميمس بدر الديف

 تخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المس زايدي جماؿ
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات رميتة بوبكر

 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ اآلداب والمغة العربية لوحيشي اليميف
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لدى قسـ اآلداب والمغة الفرنسية موازي شيراز
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية د راميمصباح أحم
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ الترجمة زيد مصطفى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018أفريل  04مؤرخ في  294رقم قرار 

 1نطينة لدى جامعة قس مجمس كمية الحقوق 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمػق  1984غشػت سػنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
غشػػػػت سػػػػنة  17افػػػػق المو  1438ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  25المػػػػؤرخ فػػػػي  243-17وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

  .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة2017
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة الحقػػوؽ لػػدى 2012نػػوفمبر 12المػػؤرخ فػػي  416وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 . 1جامعة قسنطينة 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1نةالقائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ لدى جامعة قسنطي
في الجدوؿ الممحق ليذا  1تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ لدى جامعة قسنطينة: 2المادة 

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

 2018أفريل  04حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ طاىر حجار                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1الحقوق لدى جامعة قسنطينة أعضاء مجمس كميةقائمة 
 الصفة  والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا  طاشور عبد الحفيع
 رئيس المجمس العممي لمكمية فوزي عمارة 

 رئيس قسـ القانوف العاـ حوادؽ عصاـ
 رئيس قسـ القانوف الخاص أمجوج نوار

 رئيس قسـ قانوف العمـو اإلدارية ريكمي الصديق
 مدير مخبر بوذراع بمقاسـ
 مدير مخبر كردوف عزوز

 مدير مخبر بف حممة سامي
 ذية ممثل األساتذة ذوي مصف األستا معمـ يوسف

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية  مالكي دمحم لخضر
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية  حسنة عبد الحميد

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية  زغداوي دمحم
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية  قريف الطاىر

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية  بوشريخة عمار
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مصباح حورية
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات العايب رمضاف

 ممثل منتخب عف الطمبة بوعافية خير الديف
 ممثل منتخب عف الطمبة مزوز أحمد عادؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018أفريل  04مؤرخ في  295 مقرار رق 
 1جامعة قسنطينة لدى  مجمس كمية العموم الدقيقة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمػق  1984غشػت سػنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
غشػػػػت سػػػػنة  17الموافػػػػق  1438ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  25المػػػػؤرخ فػػػػي  243-17وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة2017
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  279-03وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة العمػـو الدقيقيػة 2012نػوفمبر 12المػؤرخ فػي  415وبمقتضى القرار رقـ  -

 . 1عة قسنطينة لدى جام
 رر ـــــيـق

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1الدقيقة لدى جامعة قسنطينةالقائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو 
في الجدوؿ الممحق ليذا  1تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ الدقيقة لدى جامعة قسنطينة :2المادة 

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

 2018أفريل  04حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ طاىر حجار                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1أعضاء مجمس كمية العموم الدقيقة لدى جامعة قسنطينةقائمة 
 الصفة  والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا صال  غواطي
 رئيس المجمس العممي لمكمية بغيجة نور الديف
 رئيس قسـ الكيمياء دباش عبد المجيد

 رئيس قسـ الرياضيمت كشكار نصر الديف
 رئيس قسـ الفيزياء بوجعادة عمي

 مدير مخبر بقسـ الفيزياء مباركي نور الديف
 مدير مخبر بقسـ الفيزياء خمف هللا عمر

 مدير مخبر بقسـ الفيزياء عبد الحميدشاري 
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 مدير مخبر بقسـ الفيزياء بوعبمو عبد الرحماف
 مديرة مخبر بقسـ الفيزياء شاكر عبمة

 مدير مخبر بقسـ الفيزياء قارة عمي أحسف
 مدير مخبر بقسـ الفيزياء بف عميرة فريد

 مدير وحدة بحث بقسـ الكيمياء بوعود صبلح الديف
 ر وحدة بحث بقسـ الكيمياءمدي ميرازيق حسيف
 مدير مخبر بقسـ الكيمياء سييمي الطاىر
 مدير مخبر بقسـ الكيمياء بف عياش سمير

 مدير مخبر بقسـ الكيمياء بمفيت  عمي
 مدير مخبر بقسـ الكيمياء كبابي ابراىيـ
 مديرة مخبر بقسـ الكيمياء كعبوش زىية
 مديرة مخبر بقسـ الكيمياء أسابع رشيدة

 مدير مخبر بقسـ الكيمياء ؿ عبد النورزرطا
 مدير مخبر بقسـ الرياضيات  بف قفادة دمحم نصر الديف

 مدير مخبر بقسـ الرياضيات  دخموش مغبلوي 
 لدى قسـ الكيمياء  ذوي مصف األستاذية ممثمة األساتذة  لعريط فريدة
 اتلدى قسـ الرياضي  ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية  العيد شيرزاد
 ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ الفيزياء  لوصيف أماؿ
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ الرياضيات حجرة جماؿ
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لدى قسـ الفيزياء زايدي أمينة

 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ الكيمياء بف ناصر يونس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2018أفريل  04مؤرخ في  296 قرار رقم
 1كمية عموم األرض، الجغرافيا والتييئة العمرانية لدى جامعة قسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمػق  1984غشػت سػنة  18ق المواف 1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
غشػػػػت سػػػػنة  17الموافػػػػق  1438ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  25المػػػػؤرخ فػػػػي  243-17وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

  .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة2017
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424يػػػة عػػػاـ جمػػػادى الثان 24المػػػؤرخ فػػػي  279-03وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير 
، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة عمػـو األرض، 2012نػوفمبر 12المػؤرخ فػي  417وبمقتضى القرار رقـ  -

 . 1الجغرافيا والتييئة العمرانية لدى جامعة قسنطينة
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 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عمـو األرض، الجغرافيا والتييئة العمرانية لدى جامعة قسنطينة
مس كمية عموـ األرض، الجغرافيا والتييئة العمرانية لدى جامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مج :2المادة 

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 1قسنطينة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2018أفريل  04حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 اىر حجاراألستاذ ط                                                                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1لدى جامعة قسنطينةالجغرافيا والتييئة العمرانية  عموم األرض،أعضاء مجمس كمية قائمة 
 الصفة  والمقب اإلسم

 ة، رئيساعميد الكمي رحاـ جماؿ
 رئيس المجمس العممي لمكمية بوصوؼ راب 
 رئيس قسـ التييئة العمرانية بيطاط بمقاسـ
 رئيس قسـ العمـو الجغرافية و الطبوغرافية لخضر عمار
 رئيس قسـ العمـو الجيولوجية شطاح وليد

 رئيس مخبر التييئة العمرانية شراد صبلح الديف
 الجغرافية و الطبوغرافيةرئيس مخبر العمـو  مباركي عز الديف

 رئيس مخبر العمـو الجيولوجية بورفيس حسف
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ التييئة العمرانية بولحواش عبلوة

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ التييئة العمرانية محرزي دمحم كماؿ الديف
 ف األستاذية لدى قسـ العمـو الجغرافية والطبوغرافيةممثل األساتذة ذوي مص قابوش عبد المطيف

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو الجغرافية والطبوغرافية بوغرارة أحمد
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو الجيولوجية سحوت حسيف
 لعمـو الجيولوجيةممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ ا شابور نبيل
 ممثل األساتذة المساعديف بواجة فؤاد
 ممثل األساتذة المساعديف جفاؿ رامي

 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حوادؽ بمقاسـ
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات زبوجي فيصل
 ف الطمبة لقسـ التييئة العمرانيةممثل منتخب ع مريمش رياف
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو الجغرافية والطبوغرافية عميوش أحمد
 ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العمـو الجيولوجية بوفولة أسامة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2016أوت   8المؤرخ في 946رار رقم يعدل الق، 2018أفريل  04مؤرخ في  297 قرار رقم
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج، المعدل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .الحكومةتعييف أعضاء  والمتضمف
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،   السيما المادة 2003
، الػذي 2012يونيو سػنة  4الموافق  1433اـ رجب ع 14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2يتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج، السيما المادة 
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة جامعػػة 2016أوت  8المػػؤرخ فػي  946قػػـ وبمقتضػى القػػرار ر  -

 برج بوعريريج، المعدؿ.
 رر ـــــيـق

 

، المعدؿ والمذكور أعبله، كما ىو 2016أوت  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. :2 المادة
 2018أفريل  04حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        
 األستاذ طاىر حجار                                                                                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا ضيف عبد السبلـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو يعقوبي فتيحة  -
 ثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،مم عضو حبلسي دمحم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو صال  شياب -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو قاسـ دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو بف شايب العربي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو ـجوادي بمقاس -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو  أيت موسى ناصر -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو ببلدىاف سفياف -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو بف شيخ عبد الحميد -
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 ير المكمف بالثقافة،ممثل الوز  عضو بمحنيش ميمود -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو بوسالـ مولود -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضو سمماني مراد -
 ممثل الوالي. عضو   بمعيساوي مخموؼ -

 

 ".......................................والباقي بدون تغيير.................................."
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2015ماي  31 المؤّرخ في 213يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  04مؤرخ في  298 رار رقمـــق
 ممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىرانقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي للم المحّدد

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008جويميػػة سػػنة  14الموافػػق  1429ـ رجػػب عػػا 11المػػؤّرخ فػػي  210-08وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

  .المتضّمف تحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وىراف إلى مدرسة خارج الجامعة
أكتػػػوبر سػػػنة  29الموافػػػق  1433ذي الحجػػػة عػػػاـ  13المػػػؤرخ فػػػي  376-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

العميػػػا ألسػػػاتذة التعمػػػيـ التكنولػػػوجي بػػػوىراف إلػػػى مدرسػػػة وطنيػػػة متعػػػددة  المتضػػػّمف تغييػػػر تسػػػمية المدرسػػػة 2012
  .التقنيات بوىراف

الػذي  2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

الػػػذي يحػػػّدد القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء المجمػػػس العممػػػي  2015مػػػاي  31المػػػؤّرخ فػػػي  213وبموجػػػب القػػػرار رقػػػـ  -
 .لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، المعّدؿ

 .2018جانفي  25المؤّرخ في  23ناًء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف رقـ وب -
 

 رر ـــــيـق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة  المادة األولى:
 التقنيات بوىراف.

ضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، وفقا لمجدوؿ تحدد القائمة االسمية ألع :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف،كل فيما  :3المادة 
 تعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لم

 

 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  
 ر التعميم العالي والبحث العممي وزي                                                                                                 

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2015ماي  31 المؤّرخ في 213يعّدل القرار رقم الذي  2018أفريل  04مؤرخ في ال 298 محق بالقرار رقمم
 قائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىرانلم المحّدد

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 درسةمدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لمم سنوسي دمحم 1
مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي  بف أحمد بوبكر 2

 واالبتكار وترقية المقاوالتية
 مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل عبد المالؾ لخضر 3
 والعبلقات الخارجيةمديرة مساعدة مكّمف بأنظمة اإلعبلـ واالتصاؿ  العوفي فتيحة 4
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية مدني يسعد حبيب 5
 رئيس قسـ اليندسة المدنية سراج دمحم الحبيب 6
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية بف حرير نجادي 7
 رئيسة قسـ الفيزياء والكيمياء دالي يوسف الزىرة 8
 رئيسة قسـ المناجمنت بوتيفور زىرة 9
 رئيسة قسـ المغات كنوش ليندة 10
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي براىامي منور 11
 رئيسة القسـ التحضيري في العمـو والتكنولوجيا  بوحديبية عمارية 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية حيرش عمر 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية مولي دمحم 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية نيرخياط م 15
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الفيزياء والكيمياء بف شناف ميور حسيبة 16
 رئيسة المجنة العممية لقسـ المناجمنت ربيب نادية 17
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغات لزرؽ حواس خيرة زىيرة 18
 ية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي  رئيس المجنة العمم شقاؽ مصطفى 19
 مديرة مخبر تكنولوجيا البيئة بوعبد السبلـ حسيبة  20
 مدير مخبر الخاصيات والتظاىرات لممركبات والدارات االلكترونية سعيداف عبد القادر 21
 مدير مخبر المواد بوسبلمة دمحم 22
 انة الشبكات الكيربائيةمدير مخبر محاكاة، تحكـ، تحميل وصي شاكر عبد القادر 23
 مدير مخبر اإلبداع في األنظمة والمنتجات الصناعية بف عبد هللا توفيق 24
 مدير مخبر آليات وتحميل األنظمة  بمعيدي عبد القادر 25
 مدير مخبر تكنولوجية الصناعة الميكانيكية عريس عبد القادر  26
 يزياءمدير مخبر الميكرو والنانو ف حمدادو نصر الديف 27
 مدير مخبر البيوميكانيؾ التطبيقية والبيومواد عور بف عومر 28
 ممّثل أساتذة قسـ اليندسة الميكانيكية  بف زعمة حبيب 29
 ممّثل أساتذة قسـ اليندسة الكيربائية شبلبي جيبللي 30
 ممّثمة أساتذة قسـ الفيزياء والكيمياء بوعناني فريدة 31
 قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي ممّثمة أساتذة بطاط وفاء 32
 ممّثمة أساتذة قسـ المغات كركاهلل سعاد 33
 ممّثل أساتذة قسـ اليندسة المدنية عياد قادة 34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوزعكة أحمد 35
 1وىراف -أستاذ بجامعة أحمد بف بمة حمو أحمد 36
 وىراف -يا دمحم بوضياؼأستاذ بجامعة العمـو والتكنولوج بف صافي دمحم 37
 مسؤولة المكتبة مطاي صميحة 38

ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   89

 

 

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أفريل  04مؤرخ في  299رقم  رار ـــق
 سعيدة -اىربجامعة موالي الط الحقوق والعموم السياسية لقسم العموم السياسية بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 ت سػػنةغشػػ 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009ينػػػاير سػػػنة  04الموافػػػق  1430محػػػّرـ عػػػاـ  07المػػػؤرخ فػػػي  10-09وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18لمػؤرخ فػي ا 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الحقػوؽ والعمػوـ السياسػية  وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ العمػوـ السياسػية بكميػة -

 .2018فيفري  14و 12 سعيدة المؤّرخة في -بجامعة موالي الطاىر
 

 رر ـــــيـق
 

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

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  عممية لقسـ العموـ السياسية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة ال
 سعيدة. -موالي الطاىر

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بكمية: 2المادة 
 سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -موالي الطاىر

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

 

 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أفريل  04المؤرخ في  299رقـم ممحــق بالقـرار 
 سعيدة -بجامعة موالي الطاىر الحقوق والعموم السياسية سية بكميةلقسم العموم السيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ خداوي دمحم 1
 رئيس القسـ بف زايد أدمحم 2
 أستاذ عبد العالي عبد القادر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زيداف جماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ميمودولد الصديق  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دريس عبد الصمد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بالنور عبلء الديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شيخاوي أحمد 8

ــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ  ــ
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 عضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية أل، 2018أفريل  04مؤرخ في  300رقم رار ـــق
 سعيدة -بجامعة موالي الطاىر العموم لقسم الفيزياء بكمية

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03يػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو التنف -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009ينػػػاير سػػػنة  04الموافػػػق  1430محػػػّرـ عػػػاـ  07المػػػؤرخ فػػػي  10-09وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .ة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنشاء جامع
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مجنػة العمميػة لقسػـ الػذي يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء ال 2015مارس  16المؤّرخ في  133وبموجب القرار رقـ  -

  .العمـو بجامعة سعيدة الفيزياء بكمية
 -العمػػـو بجامعػػة مػػوالي الطػػاىر وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ الفيزيػػاء بكميػػة -

 .2017فيفري  13سعيدة المؤّرخ في 
 رر ـــــيـق

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

 سعيدة. -العمـو بجامعة موالي الطاىر القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية
سعيدة،  -العموـ بجامعة موالي الطاىر مية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكميةتحدد القائمة االس :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
سعيدة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر :3المادة 

 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الر  بتطبيق
 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018أفريل  04المؤرخ في  300 رقـمممحــق بالقـرار 

 سعيدة -العموم بجامعة موالي الطاىر المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ معاش مونة بتيرة 1
 رئيس القسـ سكيف دمحمم 2
 أستاذ الكرطي دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بودالي عبد القادر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمار قادة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جعفري الطيب 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" تمار فاطمة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مختاري حبيبة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أفريل  04مؤرخ في  301رار رقم ــق
 سعيدة -بجامعة موالي الطاىر اآلداب والمغات والفنون  لقسم الفنون بكمية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009ينػػػاير سػػػنة  04الموافػػػق  1430محػػػّرـ عػػػاـ  07المػػػؤرخ فػػػي  10-09لمرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػػى ا -

 .المتضمف إنشاء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .والبحث العممي الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي
الذي يحّدد القائمة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2013نوفمبر  24المؤّرخ في  912وبموجب القرار رقـ  -

  .اآلداب والمغات والفنوف بجامعة سعيدة الفنوف بكمية
والفنػػوف بجامعػػة  اآلداب والمغػػات وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ الفنػػوف بكميػػة -

 .2018جانفي  10سعيدة المؤّرخ في  -موالي الطاىر
 

 رر ـــــيـق
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

لى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إ2003غشت سنة  23الموافق  1424
اآلداب والمغات والفنوف بجامعة موالي  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية

 سعيدة. -الطاىر
اآلداب والمغات والفنوف بجامعة موالي  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية :2المادة 

 بيذا القرار. سعيدة، وفقا لمجدوؿ الممحق -الطاىر
سعيدة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم 2018أفريل  04مؤرخ في ال 301 رقـمممحــق بالقـرار 

 سعيدة -بجامعة موالي الطاىر اآلداب والمغات والفنون  لقسم الفنون بكمية
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ موالي أحمد 1
 رئيسة القسـ سعيدي ميمونة 2
 أستاذ مباركي بوعبلـ 3
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 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عزوز ىني حيزية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كور برزوؽ مذ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" برجي عبد الفتاح 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بغالية أحمد 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017سبتمبر  23المؤّرخ في  906يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  04مؤرخ في  302رقم رار ــق

 سعيدة-ائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمــــــوم بجامعة موالي الطاىرالذي يحدد الق
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009ينػػػاير سػػػنة  04الموافػػػق  1430محػػػّرـ عػػػاـ  07المػػػؤرخ فػػػي  10-09وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .ء جامعة سعيدة، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنشا
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ألعضػػاء المجمػػس العممػػي  الػػذي يحػػّدد القائمػػة االسػػمية 2017سػػبتمبر  23المػػؤّرخ فػػي  906وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

  .سعيدة -لكمية العمػػوـ بجامعة موالي الطاىر
 .2017نوفمبر  27المؤّرخ في  38سعيدة رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة موالي الطاىر -

 

 رر ـــــيـق
 

موالي ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػوـ بجامعة  المادة األولى:
 سعيدة. -الطاىر

سعيدة، وفقا لمجدوؿ  -العمػػوـ بجامعة موالي الطاىر تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

سعيدة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق 
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  2017سبتمبر  23المؤّرخ في  906الذي يعّدل القرار رقم  2018أفريل  04المؤرخ في  302 رقم رارــق بالقـــممح
 سعيدة -المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمــــــوم بجامعة موالي الطاىر

 لصفـةا االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا  العسري بومديف 1
 عميد الكمية عباس عكاشة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  قايد أمػحمد 3
 عممي والعبلقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث ال جرفي قويدر 4
 رئيس قسـ  البيولوجيا حسناوي عكاشة 5
 رئيس قسـ الرياضيات  جبوري جموؿ 6
 رئيس قسـ الفيزياء مسكيف دمحم  7
 رئيس قسـ  الكيمياء قندوزي عبد الكريـ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا  بودراع كماؿ الديف 9
 لعممية لقسـ الرياضياترئيس المجنة ا قندوزي توفيق 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الفيزياء معاش مونة بتيرة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء إبراىيـ ىواري  12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا  ىاشـ قادة 13
 يمياءممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الك حداد بومديف 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء  عمارة قادة 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عماـ عبد القادر 16
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف خمفاوي فريحة 17
 مدير مخبر بحث رحموني عمي 18
 مدير مخبر بحث وقاص صديق 19
 حثمدير مخبر ب قندوسي عبد الجبار 20
 مدير مخبر بحث سميماني ميمود 21
 مدير مخبر بحث تراس دمحم 22
 مدير مخبر بحث إدريس خوجة دمحم 23
 مسؤولة المكتبة بوطالبي مختارية 24

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017فيفري  12المؤّرخ في  192يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  04مؤرخ في  303 رار رقمــق

 سعيدة -الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .ء الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضا
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009ينػػػاير سػػػنة  04الموافػػػق  1430محػػػّرـ عػػػاـ  07المػػػؤرخ فػػػي  10-09وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

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

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2017فيفري  12المؤّرخ في  192وبموجب القرار رقـ  -
  .سعيدة -التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر

 .2018جانفي  22المؤّرخ في  133سعيدة رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة موالي الطاىر -
 

 رر ـــــيـق
 

العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس  المادة األولى:
 سعيدة. -موالي الطاىر

سعيدة، وفقا  -التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

سعيدة، كل فيما يخصو،  -لطاىريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي ا :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 2017فيفري  12المؤّرخ في  192الذي يعّدل القرار رقم  2018أفريل  04مؤرخ في  303رقم  رارــق بالقـــممح
 سعيدة -المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة موالي الطاىر

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والري  حزاب عبد الكريـ 1
 عميد الكمية بومديف العربي 2
 يةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارج مزوار عبد القادر 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة خاطر معمر 4
 رئيس قسـ اليندسة المدنية والري  مجبر عبد هللا 5
 رئيس قسـ اإلعبلـ اآللي العقباني أحمد شوقي 6
 رئيس قسـ اإللكتروتقني  مكاوي دمحم 7
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ شريفي عبد الحميد 8
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق داودي سفياف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية والري   عيمر حاج 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي حمو رضا دمحم 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني حرطاني قادة 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ  جمولي بوعزة 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والري   اس بومديفدر  14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآللي عباس عكاشة 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني ميمود يحي 16
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 األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني ممّثل األساتذة ذوي مصفّ  ميمودي عبد هللا 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ ادريس خوجة فاطمة الزىراء 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ بوعسرية فاطمة 19
 قممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائ غالي نور الديف 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بربار رضواف 21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شامي نذير 22
 مدير مخبر بحث أميف عبد المالؾ 23
 مدير مخبر بحث بوعزة بوبكر الصديق 24
 مسؤولة المكتبة بوعزة خديجة 25

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016أكتوبر  04المؤّرخ في  1533يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  04مؤرخ في  304 رار رقمـــق

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا الجزيئية والخموية  الذي
 جيجل -عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي بكمية

 

 ،إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 يوليػػو سػػنة 22الموافػػق  1424جمػػادى األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .والمتّمـوالمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ  2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الػػذي يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة  2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1533وبموجػػب القػػرار رقػػـ   -

 .عمـو الطبيعة والحياة بجامعة جيجل لقسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية بكمية
 .2018فيفري  18المؤّرخ في  110جيجل رقـ  -رساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحيوبناًء عمى إ -

 

 رر ـــــيـق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية  المادة األولى:
 جيجل. -عمـو الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي بكمية

عموـ الطبيعة  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية بكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والحياة بجامعة دمحم الصديق بف يحي

جيجل، كل فيما  -بف يحي يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق
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 المحّدد لمقائمة 2016أكتوبر  04المؤّرخ في  1533الذي يعّدل القرار رقم  2018أفريل  04مؤرخ في  304رقـم ممحــق بالقـرار 
 جيجل -عموم الطبيعة والحياة بجامعة دمحم الصديق بن يحي ة بكميةاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم البيولوجيا الجزيئية والخموي 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ درعي الحجمة  1
 رئيس القسـ بوحوس مصطفى 2
 أستاذ  رشرش حسيف 3
 أستاذ لحوؿ مصباح 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف قدوار لمياء 5
 اذة مساعدة قسـ "أ"أست شرباؿ أسماء 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" كبسة وداد 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" رويب  حسيبة 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يحّدد  2017فيفري  12المؤّرخ في  187، يعّدل القرار رقم 2018أفريل  04مؤرخ في  305رقم  رارـــق

 جيجل -ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة محّمد الصديق بن يحي القائمة االسمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادى األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03ـو التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػ -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
غشػػت سػػنة        23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الذي يحّدد  2017فيفري  12المؤّرخ في  187وبموجب القرار رقـ  -

 .جيجل -عموـ الطبيعة والحياة بجامعة محّمد الصديق بف يحي
 .2018فيفري  18المؤّرخ في  110جيجل رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -

 

 رر ـــــيـق
 

المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المادة األولى:
 جيجل. -بجامعة محّمد الصديق بف يحي

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة محّمد الصديق بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -يحي

جيجل، كل فيما  -والتكويف العالييف ومدير جامعة محّمد الصديق بف يحي يكمف المدير العاـ لمتعميـ :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 2017فيفري  12المؤّرخ في  187الذي يعّدل القرار رقم  2018ريل أف 04مؤرخ في  305 رقم رارــق بالقـــممح
 جيجل -المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة محّمد الصديق بن يحي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو األرض والكوف رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذو  بوزنوف عز الديف 1
 عميد الكمية  لغوشي السعيد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ايدوي الطيب 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية بف زايد رياض 4
 محيط والعمـو الفبلحيةرئيس قسـ عمـو ال بوالجدري دمحم 5
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لعمـو الطبيعة والحياة شير الديف الصادؽ 6
 رئيس قسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية بوحوس مصطفى 7
 رئيسة قسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذية رولة ساجية )ـ( موساوي  8
 وف رئيس قسـ عمـو األرض والك طكوؾ مصطفى 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المحيط والعمـو الفبلحية كيسرلي عمر 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لعمـو الطبيعة والحياة خالد خوجة سمية 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية درعي الحجمة 12
 ية لقسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذيةرئيس المجنة العمم خنوؼ طارؽ  13
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو األرض والكوف  مبروؾ فات  14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف العايب السعيد 15
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف خروبة حسيبة 16
 مدير مخبر بحث دبيش طو حسيف 17
 حثمدير مخبر ب معياش بوعبلـ 18
 مدير مخبر بحث لحوؿ مصباح 19
 مدير مخبر بحث رشرش حسيف 20
 مسؤوؿ المكتبة بوجريدة أحسف 21

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي ألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2018أفريل  04مؤرخ في  306رقم رار ــق

 تيسمسيمت -رية بالمركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسيلمعيد العموم القانونية واإلدا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
  2008يوليػػػػو سػػػػنة  9الموافػػػػق  1429رجػػػػب عػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػي  203-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

  .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت، المتّمـ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13تنفيذي رقػـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد العمػػوـ القانونيػػة واإلداريػػة بػػالمركز الجػػامعي  -

 .2018جانفي  23يسمسيمت المؤّرخ في ت -أحمد بف يحي الونشريسي
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 رر ـــــيـق
 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 
 -ـ القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي أحمد بف يحي الونشريسيالمجمس العممي لمعيد العمو 

 تيسمسيمت.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي أحمد بف  :2المادة 

 تيسمسيمت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -يحي الونشريسي
 -ير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي أحمد بف يحي الونشريسييكمف المد :3المادة 

تيسمسيمت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 
 العممي.
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 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2018أفريل  04مؤرخ في  306ممحق بالقرار رقم 
 تيسمسيمت -قانونية واإلدارية بالمركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسيلمعيد العموم ال

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد غربي دمحم 1
 مدير المعيد باية عبد القادر 2
 مدير مساعد مكمف بالدراسات في التدرج  شامي راب   3
 ف بما بعد التدرج والبحث العمميمدير مساعد مكمّ  عبلؽ عبد القادر 4
 رئيس قسـ القانوف الخاص عتو أحمد 5
 رئيس قسـ القانوف العاـ شامي ياسيف 6
 رئيس قسـ العمـو السياسية نش حمزة 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوراس دمحم 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زرقيف عبد القادر 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قزراف مصطفى 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" وع قويدرشعش 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مرسي مشري  12
 أستاذ محاضر قسـ "أ" روشو خالد 13
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعروسي أحمد 14
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مبخوتة أحمد 15
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جطي خيرة 16
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مسكة دمحم الصغير 17
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بتة الطيب 18
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غانس دمحم 19
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عتو رشيد 20
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 المجمس العممي لمعيدألعضـاء يحدد القائمة االسمية ، 2018أفريل  04مؤرخ في  307رار رقم ــق
 تيسمسيمت -عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بالمركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17ضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقت -

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

 .و وسيرهالذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيم
  2008يوليػػػػو سػػػػنة  9الموافػػػػق  1429رجػػػػب عػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػي  203-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

  .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت، المتّمـ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .زير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات و 
وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد عمػػوـ وتقنيػػات النشػػاطات البدنيػػة والرياضػػية  -

 .2018مارس  04تيسمسيمت المؤّرخ في  -بالمركز الجامعي أحمد بف يحي الونشريسي
 

 رر ـــــيـق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05 مف المرسوـ التنفيذي رقـ 38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بالمركز الجامعي أحمد بف يحي 
 ت.تيسمسيم -الونشريسي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بالمركز  :2المادة 
 تيسمسيمت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الجامعي أحمد بف يحي الونشريسي

 -أحمد بف يحي الونشريسي يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي :3المادة 
تيسمسيمت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث 

 العممي.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العمميألعضـاء يحدد القائمة االسمية  الذي 2018أفريل  04مؤرخ في  307ممحق بالقرار رقم 

 تيسمسيمت -يحي الونشريسيلمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بالمركز الجامعي أحمد بن 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجمس العممي لممعيد ربوح صال  1
 مدير المعيد واض  أحمد األميف 2
 مدير مساعد مكمف بالدراسات في التدرج  حمزة صديق 3
 عبلقات الخارجيةمدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي وال نحاؿ حميد 4
 رئيس قسـ التربية البدينة والحركة مجاىد مصطفى 5



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   100

 

 

 رئيس قسـ التدريب الرياضي  بارودي دمحم األميف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف راب  خير الديف 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" العنتري دمحم عمي 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بومعزة دمحم لميف 9
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  بف نعجة دمحم 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف ساسي رضواف 11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سي العربي شارؼ 12
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صالحي فتحي 13
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نغاؿ دمحم 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لخضاري عبد القادر 15
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عربية رشيد 16
 تاذ مساعد قسـ "أ"أس غانس دمحم 17
 مدير مخبر بحث سعايدية ىواري  18

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء ، 2018أفريل  04مؤرخ في  308 رقـم رار رقمـــق

 عين تموشنت -بمحاج بوشعيب المجمس العممي لممركز الجامعي
 

 والبحث العممي، إن وزير التعميم العالي
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .لقواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهالذي يحدد مياـ المركز الجامعي وا
 2008يوليػػػػو سػػػػنة  9الموافػػػػق  1429رجػػػػب عػػػػاـ  6المػػػػؤرخ فػػػػي  205-08وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تموشنت، المعّدؿ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الػػػذي يحػػػّدد القائمػػػة االسػػػيمة ألعضػػػاء المجمػػػس العممػػػي  2014جػػػانفي  28المػػػؤّرخ فػػػي  23وبموجػػػب القػػػرار رقػػػـ  -

 .لممركز الجامعي لعيف تموشنت
عػػيف تموشػػنت  -بوبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لممركػػز الجػػامعي بمحػػاج بوشػػعي -

 .2018فيفري  25المؤّرخ في 
 رر ـــــيـق

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299- 05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  18تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،2005غشت سنة  16الموافق 

 عيف تموشنت. -ركز الجامعي بمحاج بوشعيبالمجمس العممي لمم
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وفقا  عيف تموشنت، -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي بمحاج بوشعيب :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تموشنت ، كل  عيف -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بمحاج بوشعيب :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضـاءالذي  2018أفريل  04مؤرخ في ال 308قـرار رقـم ممحق بال
 عين تموشنت -بمحاج بوشعيب المجمس العممي لممركز الجامعي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعيمدير ا كبير بوشريط 1
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والّتكويف المتواصل والشيادات عمارة دمحم 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في ما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية زيادي عبد القادر 3
 مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ زبنطوط عبد الجواد بومديف 4
 مدير معيد العمـو بمعربي لحسف 5
 مدير معيد التكنولوجيا بف سعاد بوراسية 6
 مدير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير وىراني عبد الكريـ 7
 مدير معيد اآلداب والمغات عبد الجميل منقور 8
 مس العممي لمعيد العمـورئيس المج بوسالـ إسماعيل 9
 رئيس المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا وداد وحيد 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عبدوس عبد العزيز 11
 رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات حطري سمية 12
 العمـوممّثمة أساتذة معيد  عبد السبلـ بوسيف 13
 ممّثل أساتذة معيد العمـو لحسف ميمود 14
 ممّثل أساتذة معيد التكنولوجيا نياري دريس 15
 ممّثمة أساتذة معيد التكنولوجيا عمارة خالد 16
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير تروزيف بمقاسـ 17
 االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير مّثمة أساتذة معيد العمـو كوديد سفياف 18
 ممّثمة أساتذة معيد اآلداب والمغات بوسغادي حبيب 19
 ممّثمة أساتذة معيد اآلداب والمغات قنانش دمحم 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوجاني عبد الحكيـ 21
 سيدي بمعباس -أستاذ بجامعة جيبللي اليابس بف قدياب دمحم 22
 1وىراف  -أستاذ بجامعة أحمد بف بمة دمحمبف سعيد  23
 مسؤولة المكتبة المركزية  زعيمي نادية 24

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2016أكتوبر  17المؤّرخ في  1622يعّدل القرار رقم  ،2018أفريل  04 مؤرخ في 309 رار رقمــق
 الشمف-مجمس العممي لكمية اآلداب والفنون بجامعة حسيبة بن بوعميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة        23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
يوليػػػو سػػػنة  23الموافػػػق  1422جمػػػادى األولػػػى عػػػاـ  2المػػػؤرخ فػػػي  209-01وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .معة الشمف، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشاء جا 2001
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ضػػاء المجمػػس العممػػي الػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألع 2016أكتػػوبر  17المػػؤّرخ فػػي  1622وبموجػب القػػرار رقػػـ  -

 .الشمف -لكمية اآلداب والفنوف بجامعة حسيبة بف بوعمي
 .2018جانفي  22المؤّرخ في  02الشمف رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة حسيبة بف بوعمي -

 

 رر ـــــيـق
 

وف بجامعة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والفن المادة األولى:
 الشمف. -حسيبة بف بوعمي

الشمف،  -اآلداب والفنوف بجامعة حسيبة بف بوعمي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2016أكتوبر  17المؤّرخ في  1622يعّدل القرار رقم  ،2018أفريل  04مؤرخ في ال 309قــرار رقم  رارــق بالقـــممح
 الشمف-سيبة بن بوعميمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والفنون بجامعة حل المحدد

 

 الصفـة     االسم والمقـب الرقم
 قسـ األدب العربي األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل ،يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  توزاف عبد القادر 1
 يةعميد الكمّ  ىاروف مجيد 2
 المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد  زغودة إسماعيل 3
 المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةنائب العميد  درقاوي مختار  4
 المغة العربية رئيس قسـ دريـ نور الديف 5
 األدب العربيرئيس قسـ  تواـ عبد هللا 6
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 المجنة العممية لقسـ الّمغة العربيةرئيس  بوقمرة عمر 7
 ألدب العربي المجنة العممية لقسـ ارئيس  عراب أحمد 8
 قسـ الّمغة العربية األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل قدور قطاوي لخضر 9
 قسـ الّمغة العربية األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل حاج ىني دمحم 10
 قسـ األدب العربي األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل سعيد بكير 11
 ساتذة المساعديفاأل عفممّثل  سحواج أدمحم 12
 األساتذة المساعديف عفممّثل  دحماني دمحم  13
 مدير مخبر بحث عميش العربي 14
 مدير مخبر بحث شارؼ عبد القادر  15
 مدير مخبر بحث بف عجمية أحمد 16
 مسؤولة المكتبة الخالدي عائشة 17

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017جانفي  29المؤّرخ في  126يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  04مؤرخ في  310م رقرار ـــق

 العموم الدقيقة واإلعالم اآللي الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية
 الشمف -بجامعة حسيبة بن بوعمي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17وـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرس -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػو سػػنة  23الموافػػق   1422جمػػادى األولػػى عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03قتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ وبم -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013 ينػاير سػنة 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017جانفي  29المؤّرخ في  126وبموجب القرار رقـ  -

  .الشمف -العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي الرياضيات بكمية
 .2018جانفي  22المؤّرخ في  02الشمف رقـ  -معة حسيبة بف بوعميوبناًء عمى إرساؿ جا -

 
 

 رر ـــــيـق
 

العمـو  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية المادة األولى:
 الشمف. -الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة  االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية تحّدد القائمة :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -حسيبة بف بوعمي
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الشمف، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ى بتطبيق

 

 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2017جانفي  29المؤّرخ في  126الذي يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  04 مـؤرخ فيال 310 رقـمممحــق بالقـرار 
 الشمف-وعميالعموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن ب لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الرياضيات بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ فوكراش جماؿ 1
 رئيس القسـ ىامل الحاج 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شرفي مػحمد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عمي عبد القادر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوسعيد عمر 5
 ستاذ محاضر قسـ "ب"أ قيناف مزدؾ مػحمد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لومي أميف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ولد ممحة خبلؼ 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017جانفي  29المؤّرخ في  127يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  04مؤرخ في  311رار رقم ــق

 العموم الدقيقة واإلعالم اآللي عضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بكميةالذي يحّدد القائمة االسمية أل
 الشمف -بجامعة حسيبة بن بوعمي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .مةوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكو 
يوليػػو سػػنة  23الموافػػق   1422جمػػادى األولػػى عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد م 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحػّدد القائمػة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػـ  2017جانفي  29المؤّرخ في  127وبموجب القرار رقـ  -

  .الشمف -العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي الفيزياء بكمية
 .2018جانفي  22المؤّرخ في  02الشمف رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة حسيبة بف بوعمي -

 
 

 رر ـــــيـق
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العموـ الدقيقة  ى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكميةييدؼ ىذا القرار إل المادة األولى:
 الشمف. -واإلعبلـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية :2المادة 
 مف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الش -حسيبة بف بوعمي

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

 

 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحّدد  2017جانفي  29المؤّرخ في  127ر رقم الذي يعّدل القرا، 2018أفريل  04 مـؤرخ فيال  311 رقـمممحــق بالقـرار 
 الشمف -العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوىكة أحمد 1
 رئيس القسـ ي نور الديفحسين 2
 أستاذ عمي بف عمارة عبد هللا 3
 أستاذ  بف عروس محػمد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" راشد حبيب 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بربري عبد الرزاؽ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" محػمد الحاج خميفة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حسيف أحمد 8
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الجذع ، 2018أفريل  04مؤرخ في  312 رار رقمـــق
عالم آلي  الشمف -العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي بكمية المشترك عموم دقيقة وا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  بمقتضى -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػػو سػػػنة  23الموافػػػق  1422جمػػػادى األولػػػى عػػػاـ  2المػػػؤرخ فػػػي  209-01وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013ر سػنة ينػاي 30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ الجػػذع المشػػترؾ عمػػوـ دقيقػػة وا عػػبلـ آلػػي بكميػػة -

 .2017أكتوبر  16الشمف المؤّرخ في  -العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي
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 رر ـــــيـق
 

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

العمـو  عموـ دقيقة وا عبلـ آلي بكمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ
 الشمف. -الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

العمـو  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ دقيقة وا عبلـ آلي بكمية :2المادة 
 مجدوؿ الممحق بيذا القرار.الشمف، وفقا ل -الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

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

 

 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عضاء المجنة العممية لقسمالذي يحدد القائمة االسمية أل 2018أفريل  04 مـؤرخ فيال 312 رقـمممحــق بالقـرار 
عالم آلي  الشمف -العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي بكمية الجذع المشترك عموم دقيقة وا 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضر قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ بمكرديـ فاطمة الزىرة 1
 رئيس القسـ معيزة دمحم 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قاي أسامةز  3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" شعشوع الصامت حورية 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بومنجل صميحة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوحديبة دمحم األميف 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" ولد كرادة عمي 7
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" مشتة شييناز 8
 ـ "ب"أستاذ مساعد قس زالؿ دمحم 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يحّدد  2017جانفي  29المؤّرخ في  128، يعّدل القرار رقم 2018أفريل  04مؤرخ في  313رقم رار ـــق

 الشمف-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليػػػو سػػػنة  23الموافػػػق  1422جمػػػادى األولػػػى عػػػاـ  2المػػػؤرخ فػػػي  209-01وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
غشػػت سػػنة        23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الػػذي يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي  2017جػػانفي  29المػػؤّرخ فػػي  128وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -
 .الشمف -بة بف بوعميجامعة حسيلكمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي ب

 .2018 جانفي 22المؤّرخ في  02الشمف رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة حسيبة بف بوعمي -
 

 رر ـــــيـق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعبلـ  المادة األولى:
 الشمف. -اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

العموـ الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة حسيبة بف  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2لمادة ا
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بوعمي

الشمف، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 طبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بت

 

 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2017جانفي  29المؤّرخ في  128الذي يعّدل القرار رقم  2018أفريل  04المؤرخ في  313رقم  رارــق بالقـــممح
 فالشم -المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الفيزياءذوي مصّف األستاذية عف قسـ  ةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذ خمفوف حفيع 1
 عميد الكمية الميمودي خالد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة موكافي محػمد 3
 د التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةنائب العميد مكمف بما بع شرفي دمحم 4
 رئيس قسـ الفيزياء حسيني نور الديف 5
 رئيس قسـ الكيمياء حديدي مداني 6
 رئيس قسـ الرياضيات ىامل الحاج 7
 رئيس قسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا عبلـ آلي معيزة محػمد 8
 رئيس قسـ اإلعبلـ اآللي بوكرش توفيق تعالبي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء  ىكة أحمدبة 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء بعيميش زىرة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات فوكراش جماؿ 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي بشار رشيد 13
 المشترؾ عمـو دقيقة وا عبلـ آليرئيسة المجنة العممية لقسـ الجذع  بمكرديـ فاطمة الزىرة 14
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء  ةممّثل األساتذ راشد حبيب 15
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 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء ةممّثل األساتذ العيداني يخمف 16
 اإلعبلـ اآلليذوي مصّف األستاذية عف قسـ  ةممّثل األساتذ طاىر عباس منير 17
 ل عف األساتذة المساعديفممثّ  قميل زواوي  18
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف سردي أمينة 19
 مديرة مخبر بحث قيناف مزدؾ دمحم 20
 مدير مخبر بحث حاج ممياني محػمد 21
 مسؤوؿ المكتبة بوطيبة محػمد 22

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015أكتوبر  29مؤرخ في  1120يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  04مؤرخ في  314رار رقم ــق

 عموم وتقنيات النشاطات البدينة والرياضية المجمس العممي لمعيد الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
 الجمفة -زيان عاشور بجامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009جػػػػانفي سػػػػنة  4الموافػػػػق  1430 محػػػػـر عػػػػاـ 7المػػػػؤرخ فػػػػي  09-09مرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ وبمقتضػػػػى ال -

 .المتضمف إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .لبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي وا
المجمػػس العممػػي  الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء 2015أكتػػوبر  29مػػؤرخ فػػي  1120وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 .الجمفة -زياف عاشور عمـو وتقنيات النشاطات البدينة والرياضية بجامعة لمعيد
 .2018فيفري  07المؤرخ في  45الجمفة رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة زياف عاشور -

 

 رر ـــــقيـ
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات  المادة األولى:
 الجمفة -زياف عاشور البدينة والرياضية بجامعة

 ة بجامعةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدينة والرياضي :2المادة 
 .الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار -زياف عاشور

الجمفة، كل فيما يخصو،  -زياف عاشور ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                        

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                               
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحّدد 2015أكتوبر  29مؤرخ في  1120الذي يعّدل القرار رقم  2018أفريل  04مؤرخ في ال 314ممحـــق بالقــرار رقم 
 الجمفة -زيان عاشور عموم وتقنيات النشاطات البدينة والرياضية بجامعة المجمس العممي لمعيد لمقائمة االسمية ألعضاء

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ النشاط رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األ زيوش أحمد 1

 البدني الرياضي التربوي 
 مدير المعيد رويب  كماؿ 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  مسعوداف مخموؼ 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية اليادي عيسى 4
 يس قسـ النشاط البدني الرياضي التربوي رئ شرفي عامر 5
 رئيس قسـ النشاط الرياضي المكيف حرواش لميف 6
 رئيس قسـ التدريب الرياضي النخبوي  رقيق ساعد 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ النشاط البدني الرياضي التربوي  بف عبد السبلـ دمحم 8
 ساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ النشاط الرياضي المكيفممّثل األ بف عبد هللا عبد القادر 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ النشاط الرياضي المكيف يخمف أحمد 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي النخبوي  حناط عبد القادر 11
 مصّف األستاذية عف قسـ التدريب الرياضي النخبوي  ممّثل األساتذة ذوي  سربوت عبد المالؾ 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عزوز دمحم 13
 المساعديف ةممّثل عف األساتذ حاشي بمخير 14
 مسؤوؿ المكتبة نائبي عمي 15

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015أكتوبر  29المؤّرخ في  1119ل القرار رقم يعدّ ، 2018أفريل  04مؤرخ في  315قــرار رقـم 

 الجمفة  -زيان عاشورد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة يحـدّ الذي 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تضّمف تعييف أعضاء الحكومةوالم
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
المتضمف  2009جانفي سنة  4الموافق  1430 محـر عاـ 7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
د القائمػػة االسػمية ألعضػاء يحػػدّ الػذي  2015أكتػوبر  29المػؤّرخ فػي  1119 وبموجب القرار رقػـ يعػّدؿ القػرار رقػـ -

  .الجمفة -زياف عاشورالمجمس العممي لجامعة 
 .2018فيفري  07المؤرخ في  45الجمفة رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة زياف عاشور -

 

 رر ـــــيـق
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 الجمفة. -ضاء المجمس العممي لجامعة زياف عاشورييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألع المادة األولى:
الجمفة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة زياف عاشور :2المادة 

 القرار.
الجمفة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2015أكتوبر  29المؤّرخ في  1119الذي يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  04مؤرخ في ال 315رقـم ممحــق بالقـرار 

 الجمفة -زيان عاشورمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة لد حـدّ الم
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة وؽ بمقومافبرز  1

والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مدير الجامعةنائب  أخضري عيسى 2
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

والتأىيل الجامعي والبحث العممي بالتكويف العالي في الطور الثالث  ةكّمفم مدير الجامعة ةنائب الحدي نجوية 3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ةكّمفم مدير الجامعةنائب  فضيمي مختار 4
 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف م مدير الجامعةنائب  قراش دمحم 5
 ميد كمية عمـو الطبيعة والحياة ع لحرش مختار بوعبلـ 6
 عميد كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير حميدة مختار 7
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية حماـ دمحم 8
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا حريش لزىر  9
 عميد كمية اآلداب والّمغات والفنوف  عبد الوىاب مسعود 10
 عميد كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية  الشيخبراب  دمحم 11
 عميد كمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي مسممي فريد 12
 مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية رويب  كماؿ 13
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ و العمـو السياسية  العقوف سعد  14
 مجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانيةرئيس ال حساف ىشاـ 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو و التكنولوجيا  بسيسة لخضر 16
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والّمغات و الفنوف  حشبلفي لخضر  17
 التسيير رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو قادري دمحم الطاىر 18
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  زيوش أحمد 19
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة سوطو كريـ 20
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي قاسـ لخضر 21
 ّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياةممّثل األساتذة ذوي مص مجيني بوزيد  22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة بمحاج صفية 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية سالمي عبد السبلـ 24
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 ة عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذي بف عمية حميد 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية بكمية العمـو والتكنولوجيا حفيفة أحمد 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا عزوزي مسعودي 27
 ـ االقتصادية، التجارية وعمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمو  ضيف أحمد 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير عمة مراد 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والفنوف  فشار عطاهلل 30
 ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والفنوف ممّثل األساتذة  بف عبد هللا نور الديف 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي خروبي دمحم 32
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بوريو آسيا 33
 ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانيةممّثل األساتذة  بمعربي أدمحم 34
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية ضبع مريـ 35
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بف عبد السبلـ دمحم 36
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دمحم الطاىرمسعودي  37
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ىصؾ عمي سفياف 38
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عروي مختار 39
 األغواط -أستاذ مف جامعة عمار ثميجي شبيرة بف سالـ 40
 األغواط -ستاذ مف جامعة عمار ثميجيأ بف عالية مختار 41
 مسؤوؿ المكتبة المركزية ضيف دمحم 42

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018أفريل  04مؤرخ في  316رقم رار ــق

 أم البواقي -مييدي لكمية عموم األرض واليندسة المعمارية بجامعة العربي بن
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشػػت سػػنة 23وافػػق الم 1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009 يناير سنة 4الموافق   1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2014مارس  04المؤّرخ في  230وبموجب القرار رقـ  -

 .بجامعة أـ البواقي عمـو األرض واليندسة المعمارية
وبنػػػاًء عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بػػػالمجمس العممػػػي لكميػػػة عمػػػوـ األرض واليندسػػػة المعماريػػػة بجامعػػػة  -

 .2015ديسمبر  08أـ البواقي المؤّرخ في  -العربي بف مييدي
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 رر ـــــيـق
جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ األرض واليندسة المعمارية بجامعة العربي 

 أـ البواقي. -بف مييدي
عموـ األرض واليندسة المعمارية بجامعة العربي بف  االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية تحدد القائمة :2المادة 

 أـ البواقي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -مييدي
أـ البواقي، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 

وينشر في النشرة  2015ديسمبر  08قرار الذي يسري مفعولو ابتداًءا مف تاريخ يخصو، بتطبيق ىذا ال
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018أفريل  04مؤرخ في ال 316رقم  رارــق بالقــممح
 أم البواقي -لكمية عموم األرض واليندسة المعمارية بجامعة العربي بن مييدي

 

 الصفـة سم والمقـباال الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية مزوز السعيد 1
 عميد الكمية عداد دمحم الشريف 2
 نائب العميد المكّمف بالبيداغوجيا شواي السعيد 3
 حث العممي والعبلقات الخارجيةنائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج والب بوسماحة أحمد 4
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية بوخمخاؿ إسبلـ 5
 رئيس قسـ الجيولوجيا سعدالي بدر الديف 6
 رئيس قسـ الجغرافيا والتييئة العمرانية بوجعجع رفيق 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجغرافيا والتييئة العمرانية شواش عبد القادر 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا السعيدبف زقوطة دمحم  9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الجغرافيا والتييئة العمرانية زداـ راب  10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوحممة دمحم عبد الحفيع 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بولكعيبات عيسى 12
 خبر بحثمدير م خياري عبد القادر 13

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أفريل  04مؤرخ في  317 رار رقمــــق

 أم البواقي-العموم والعموم التطبيقية بجامعة العربي بن مييدي بكمية لقسم اليندسة الميكانيكية
 

 لي والبحث العممي،إن وزير التعميم العا
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .عة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجام 2003

والمتضمف  2009 يناير سنة 4الموافق   1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة أـ البواقي،

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

العمػـو والعمػـو التطبيقيػة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية -
 .2015ديسمبر  01أـ البواقي المؤّرخ في  -بجامعة العربي بف مييدي

 

 رر ـــــيـق
 

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

العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة  لميكانيكية بكميةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة ا
 أـ البواقي. -العربي بف مييدي

العموـ والعموـ التطبيقية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية :2المادة 
 أـ البواقي ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بجامعة العربي بف مييدي

أـ البواقي، كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 
وينشر في النشرة الرسمية  2015ديسمبر  01يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي يسري مفعولو إبتداًءا مف 

 لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد الق 2018أفريل  04مؤرخ في ال 317رقم رار ــق بالقــممح

 أم البواقي -العموم والعموم التطبيقية بجامعة العربي بن مييدي بكمية لقسم اليندسة الميكانيكية
 
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ  محفوظي شوقي 1
 رئيسة القسـ حرناف يمينة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمدرحماني أ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بركاني وليد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" معمري عبد الباقي 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوزيد سياـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" العايش لخميسي 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لعممييحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ا، 2018أفريل  04مؤرخ في  318 رار رقمــق
 أم البواقي -لكمية العموم والعموم التطبيقية بجامعة العربي بن مييدي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة.
غشػػت سػػنة        23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03رقػػـ  وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي -

 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق   1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
التطبيقيػػة بجامعػػة العربػػي بػػف  وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكميػػة العمػػوـ والعمػػوـ -

 .2015ديسمبر  01أـ البواقي المؤّرخ في  -مييدي
 

 رر ـــــيـق
 

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

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة العربي بف 
 أـ البواقي. -مييدي

 -العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة العربي بف مييدي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 مجدوؿ الممحق بيذا القرار.أـ البواقي، وفقا ل

أـ البواقي، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدي :3المادة 
وينشر في النشرة  2015ديسمبر  01يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي يسري مفعولو ابتداًءا مف تاريخ 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  
 مي وزير التعميم العالي والبحث العم                                                                                                 

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018أفريل  04رخ في مؤ ال 318رقم  رارــق بالقــممح
 أم البواقي -بجامعة العربي بن مييدي المجمس العممي لكمية العموم والعموم التطبيقية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ة الكيربائيةرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندس جوامبي عبد الباقي 1
 عميد الكمية ذيب عبد الرحماف 2
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة ىادؼ عمار  3
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية راىـ جماؿ 4
 رئيس قسـ جذع مشترؾ تكنولوجيا غديري عبد الحميـ 5
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 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية ينةحرناف يم 6
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية جبابمة عمي 7
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق عبلمة فوزية 8
 رئيس قسـ اليندسة المدنية فرحوف نور الديف 9
 رئيس قسـ الري  تمرابط لحبيب 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية محفوظي شوقي 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية عة نور الديفقمي 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق زرماف أحمد 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بوداود زيف الديف 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ الري  سكيو فات  15
 األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية ممّثل األساتذة ذوي مصفّ  رحماني أحمد 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق كواشي صابري  17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية فرحوف نور الديف 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوزيد سياـ 19
 ساتذة المساعديفممّثل عف األ منداسي خالد 20
 مدير مخبر بحث بارة كماؿ 21
 مسؤولة المكتبة سالمي فاتف 22

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018أفريل  04مؤرخ في  319رار رقم ــق

 أم البواقي -ي بن مييديلكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة العرب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق   1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة أـ البواقي،
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13نفيذي رقػـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بف  -

 .2015ديسمبر  17ّرخ في أـ البواقي المؤ  -مييدي
 

 رر ـــــيـق
 

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

المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بف تحديد القائمة االسمية ألعضاء 
 أـ البواقي. -مييدي
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العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة العربي بف  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 
 أـ البواقي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -مييدي

أـ البواقي، كل فيما  -لمدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مييدييكمف ا :3المادة 
وينشر في النشرة  2015ديسمبر  17يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي يسري مفعولو ابتداًءا مف تاريخ 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مية ألعضاءالذي يحدد القائمة االس 2018أفريل  04مؤرخ في ال 319رقم  رارــق بالقــممح

 أم البواقي -بجامعة العربي بن مييدي المجمس العممي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية بف نوار صال  1
 عميد الكمية بمعيدي عبد الحكيـ 2
 نائبة العميد المكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة وسار نواؿ 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية موزاوي عبد الحكيـ 4
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية كربوش ىشاـ 5
 رئيسة قسـ العمـو اإلنسانية عيواج عذراء 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية مد زيف الديفبوعامر أح 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية ضيف ليندة 8
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية ابرعيـ سامية 9
 االجتماعيةممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو  بف زرواؿ فتيحة 10
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية نايمي نفيسة 11
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف نوار سامية 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوالصوؼ فضيل 13

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018فريل أ 04مؤرخ في  320رار رقم ــق

 أم البواقي -العربي بن مييدي بجامعةالحضرية تقنيات ال تسيير لمعيد
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف 
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4لموافق  ا 1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة أـ البواقي،
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

بجامعػة العربػي بػف  الحضػريةتقنيػات ال تسػيير لمعيػدسػاتذة بػالمجمس العممػي وبناًء عمى محضر انتخػاب ممّثمػي األ -
 .2018فيفري  22أـ البواقي المؤرخ في  -مييدي

 

 رر ـــــيـق
 

جمادي الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
معّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، ال2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -بجامعة العربي بف مييدي الحضريةتقنيات ال تسيير لمعيدالقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 أـ البواقي.

ف بجامعة العربي ب الحضريةتقنيات ال تسيير لمعيدتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 .أـ البواقي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار -مييدي

أـ البواقي، كل فيما  -العربي بف مييدي ةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامع :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحدد  2018أفريل  04مؤرخ في  320ممحـــق بالقــرار رقم 
 أم البواقي -بجامعة العربي بن مييدي الحضريةتقنيات ال تسيير لمعيدلمعيد 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الحضريةتقنيات ال تسييرعف قسـ ذوي مصف األستاذية ، ممّثل األساتذة رئيس المجمس العممي لممعيد بوشماؿ صال  1
 ير المعيدمد شواي السعيد 2
 بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةكّمف ممدير مساعد  مزوز توفيق 3
 والعبلقات الخارجية والبحث العممي بما بعد التدّرجكّمف ممدير مساعد  جقجاؽ عبد الرزاؽ 4
 الحضريةتقنيات ال تسييررئيس قسـ  شمامي عباس 5
 الحضريةتقنيات ال ذية عف قسـ تسييرممّثل األساتذة ذوي مصف األستا مازة نور الديف 6
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  بركاني حساـ الديف 7
 األساتذة المساعديفعف ممّثل  ثابت أحمد أميف 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جمس العمميد القائمـة االسمية ألعضاء الميحـدّ ، 2018أفريل  04مؤرخ في  321 قــرار رقـم

 2الجزائر  -أبو القاسم سعد هللالجامعة  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24 المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003

 2009أكتػػوبر سػػنة  22الموافػػق  1430ذي القعػػدة  03المػػؤرخ فػػي  340-09وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .والمتّمـ، المعّدؿ 2المتضمف إنشاء جامعة الجزائر 

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

فػي  المػؤّرخ 2الجزائػر  -وبناًء عمى محضر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لجامعػة أبػو القاسػـ سػعد هللا -
 .2016جانفي  31

 

 رر ـــــيـق
 

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

 .2الجزائر  -ممي لجامعة أبو القاسـ سعد هللاالقائمة االسمية ألعضاء المجمس الع
، وفقا لمجدوؿ 2الجزائر  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أبو القاسـ سعد هللا: 2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
، كل فيما 2جزائر ال -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أبو القاسـ سعد هللا :3المادة 

وينشر في النشرة  2016جانفي  31يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي يسري مفعولو إبتداًءا مف تاريخ 
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2018 أفريل 04 حرر بالجزائر في                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 اذ طاىر حجاراألست                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القائمـة االسمية ألعضاء الذي يحّدد 2018أفريل  04مؤرخ في  321 رقـمممحــق بالقـرار 
 2الجزائر  -أبو القاسم سعد هللاالمجمس العممي لجامعة 

 

 الصفـة السم والمقـبا الرقم
 مديرة الجامعة، رئيسة المجمس العممي لمجامعة زرداوي فتيحة 1
والثاني والتكويف المتواصل  ؿبالتكويف العالي في الطور األو كّمف م مديرة الجامعةنائب  بف شيخ عبد الحميد 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  كّمفم مديرة الجامعةنائب  الحاج عيفة 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية ةكّمفم مديرة الجامعة ةنائب قاصد آسيا 4
 الستشراؼ والتوجيوبالتنمية واكّمف م مديرة الجامعةنائب  عزوؽ عبد الكريـ 5
 عميد كمية العمـو االجتماعية زبدي ناصر الديف 6
 عميد كمية العمـو اإلنسانية بوكنة عبد العزيز 7
 عميد كمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية عبلوي عبد الحميد 8
 عميد كمية المغات األجنبية منصوري إبراىيـ 9
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 ةمديرة معيد الترجم لكاؿ باية  10
 مديرة معيد اآلثار نشار خديجة 11
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية لحرش دمحم 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية مختار عريف 13
 رئيس المجمس العممي لكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بورنيسة عمي 14
 جمس العممي لكمية المغات األجنبيةرئيسة الم بف صافي زوليخة 15
 رئيس المجمس العممي لمعيد الترجمة العياشي عيسى  16
 رئيسة المجمس العممي لمعيد اآلثار بف بمة خيرة 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية مسيمي رشيد  18
 اذية عف كمية العمـو االجتماعيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األست بمعربي الطيب  19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية قوقاـ رشيد  20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية شكار ميمود  21
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية المغات األجنبية كريـ نواؿ 22
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية المغات األجنبية بف رغدة ربيعة 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية حركات مصطفى  24
 والمغات الشرقيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية المغة العربية وآدابيا  بف بوعزيز وحيد  25
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد الترجمة خبلدي خديجة 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد اآلثار فيبلح مصطفى 27
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بورايو عمي 28
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف بميوشات رفيقة  29
 يرة وحدة بحثمد زالؿ نصيرة 30
 أستاذ بالمدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة عميش العموري  31
 تيبازة -أستاذ بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا بف زرقة السعيد 32
 مسؤوؿ المكتبة المركزية بيزاف مزياف 33

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ايحّدد ، 2018يل أفر  04مؤرخ في  322رقم رار ــق

 عنابة-العميا في عموم التسيير مدرسةلقسم التكوين التحضيري بال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 2017غشت سػنة   17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ييف أعضاء الحكومة، والمتضّمف تع

الذي  2010يونيو سنة  28الموافق  1431رجب عاـ  15المؤرخ في  164-10 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 يتضمف انشاء المدرسة التحضيرية لمعمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بعنابة،

الػذي  2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
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فبرايػػر سػػنة  15الموافػػق  1438جمػػادي األولػػى عػػاـ  18المػػؤرخ فػػي  88-17 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
الػػذي يتضػػمف تحويػػل المدرسػػة التحضػػيرية لمعمػػـو االقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػـو التسػػيير بعنابػػة الػػى مدرسػػة  2017

 عميا في عمـو التسيير.
بالمدرسػػة العميػػا فػػي عمػػـو وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ التكػػويف التحضػػيري  -

 ،2018 مارس 1عنابة المؤرخ في -التسيير
 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 مف المرسـو التنفيذي رقـ 44تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ضاء ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألع ، والمذكور أعبله،2016يونيو  14الموافق 

 عنابة. -المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في عموـ التسيير
-لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في عموـ التسيير تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 عنابة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما  عنابة،-لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا في عموـ التسييريكمف المدير العاـ  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018أفريل  04حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ا، الذي يحّدد 2018أفريل  04مؤرخ في ال 322ممحق بالقرار رقم 

 عنابة-العميا في عموم التسيير مدرسةلقسم التكوين التحضيري بال
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"،رئيس المجنة العممية  زاوي حسيف 1
 رئيسة القسـ  شريط نسريف 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف شتاح جابر شمس الديف 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" قوادري اسمياف 4
 قسـ "أ" أستاذة مساعدة عطا هللا صبرينة 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف غمراني نزيية 6
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" قمي وفاء 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقائمة االسمية ألعضاءايحّدد ، 2018أفريل  04مؤرخ في  323رقم رار ــق

 لألساتذة بورقمةالعميا  مدرسةلقسم العموم الدقيقة بال المجنة العممية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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الػذي  2013ر سػنة ينػاي 30الموافػق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صبلحيات وز 

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

 2015يوليػو سػنة  11الموافػق  1436مضػاف عػاـ ر  24المػؤرخ فػي  184-15 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لؤلساتذة بورقمة

وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ العمػػوـ الدقيقػػة بالمدرسػػة العميػػا لؤلسػػاتذة بورقمػػة  -
 .2018 مارس 12المؤرخ في 

 رر ـــــيـق
 

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

 المجنة العممية لقسـ العمـو الدقيقة بالمدرسة العميا لؤلساتذة بورقمة. 
لقسـ العموـ الدقيقة بالمدرسة العميا لؤلساتذة بورقمة، وفقا  ألعضاء المجنة العمميةتحدد القائمة االسمية : 2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة بورقمة، :3المادة 

 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرس
 2018أفريل  04حرر بالجزائر في                                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لقائمة االسمية ألعضاءاالذي يحّدد  2018أفريل  04مؤرخ في ال 323ممحق بالقرار رقم 

 العميا لألساتذة بورقمة مدرسةبال لقسم العموم الدقيقة المجنة العممية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية  أستاذ محاضر قسـ "أ"، العابد ابراىيـ 1
 رئيس القسـ  سويقات عبد القادر 2
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بف زاىي خديجة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بشكي دمحم خالد 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حروز عمر 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جريوي دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" براىيمي الشريف 7
 أستاذة مساعد قسـ "ب" سميماني ادريس 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عضاءلقائمة االسمية ألايحّدد ، 2018أفريل  04مؤرخ في  324 رار رقمــق
 العميا لألساتذة بورقمة مدرسةلقسم األدب العربي بال المجنة العممية

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سػنة   17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الػذي  2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

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

 .االذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العمي
 2015يوليػو سػنة  11الموافػق  1436رمضػاف عػاـ  24المػؤرخ فػي  184-15 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لؤلساتذة بورقمة
وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ األدب العربػػي بالمدرسػػة العميػػا لؤلسػػاتذة بورقمػػة  -

 .2018 ارسم 12المؤرخ في 
 رر ـــــيـق

 

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

 لؤلساتذة بورقمة. المجنة العممية لقسـ األدب العربي بالمدرسة العميا 
لقسـ األدب العربي بالمدرسة العميا لؤلساتذة بورقمة ، وفقا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
خصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لؤلساتذة بورقمة ،كل فيما ي :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ل، 2018أفريل  04مؤرخ في ال 324ممحق بالقرار رقم 

 العميا لألساتذة بورقمة مدرسةبال لقسم األدب العربي
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مجنة العممية أستاذ ،رئيس ال مالكية بمقاسـ 1
 رئيسة القسـ  قصراوي أمينة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حجاج دمحم األميف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سويقات اسماعيل 4
 أستاذ مساعد قسـ "ب" جخراب خالد 5
 أستاذة مساعد قسـ "ب" األقرع لحسف 6
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 2016أكتوبر  04المؤّرخ في  1541يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  04مؤرخ في  325 قــرار رقـم
 جيجل -دمحم الصديق بن يحيئمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة د القايحـدّ الذي 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، 
يوليػػو سػػنة  22الموافػػق  1424جمػػادى األولػػى عػػاـ  22المػػؤرخ فػػي  258-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

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

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
اء المجمػػس العممػػي الػذي يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػ 2016أكتػػوبر  04المػػؤّرخ فػػي  1541وبموجػب القػػرار رقػػـ  -

 جيجل، -لجامعة دمحم الصديق بف يحي
 ،2018مارس  14المؤّرخ في  168جيجل رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -

 

 يـقـــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الصديق بف  المادة األولى:
 جيجل. -يحي

جيجل، وفقا لمجدوؿ -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الصديق بف يحي :2لمادة ا
 الممحق بيذا القرار.

جيجل، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النش

 

 2018 أفريل 04حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016أكتوبر  04المؤّرخ في  1541الذي يعّدل القرار رقم  2018أفريل  04مؤرخ في ال 325رقـم ممحــق بالقـرار 
 جيجل -دمحم الصديق بن يحيمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة لد حـدّ الم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مجمس العممي لمجامعةمدير الجامعة، رئيس ال كعواش صال  1
بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي كّمف مدير الجامعة منائب  تيمبي عبد الناصر 2

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 عمميةبالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات الكّمف مدير الجامعة منائب  بوىالي عمر 3

بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل كّمف مدير الجامعة منائب  عميرة عبد الرزاؽ 4
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   124

 

 

 بالتنمية واالستشراؼ والتوجيوكّمف مدير الجامعة منائب  بوجردة نصر الديف 5
 لتكنولوجياالعمـو وا عميد كمية مقيدش دمحم الرشيد 6
 العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي عميد كمية بوناميس عبد الحفيع 7
 عمـو الطبيعة والحياة عميد كمية لغوشي السعيد 8
 الحقوؽ والعمـو السياسية عميد كمية كاممي مراد 9
 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عميد كمية مبيروؾ دمحم البشير 10
 اآلداب والمغاتكمية  عميد اؿبولعسل كم 11
 العمـو اإلنسانية واالجتماعية كمية عميد شكور سعيد شوقي 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا زازوة عمي 13
 رئيسة المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي عزاـ دليمة )ـ( لعوير 14
 س العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياةرئيس المجم بوزنوف عز الديف 15
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية سمار نصر الديف 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير حديد ختار 17
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات خرفي دمحم الصال  18
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  الفات حمدي دمحم 19
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا لعوير أحمد 20
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا بوالنار نجـ الديف 21
 ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآلليممّثل األساتذة  لمواري عمي 22
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بوالشعير عبد الرحماف 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة بف زايد رياض  24
 ل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياةممثّ  دبيش طو حسيف 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية راشد كماؿ 26
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية قريمس عبد الحق 27
 اتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممّثل األس بوخمخـ عبد الفتاح 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بولحية الطيب 29
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات شويط عبد العزيز 30
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات بوحوش غنية 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية حديد يوسف 32
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بكيري نجيبة 33
 مّثل عف األساتذة المساعديف م جميط شعيب 34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف كبيش محمود 35
 أستاذ بالمدرسة العميا لؤلساتذة بقسنطينة حمادة حساف  36
 1قسنطينة  -أستاذ بجامعة األخوة منتوري  بغوؿ يوسف 37
 مسؤوؿ المكتبة المركزية كساسرة محي الديف 38
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  2016 ماي 22المؤرخ في  465يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  05مؤرخ في  327قرار رقم 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمتجارة الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليػػػو سػػػنة  14الموافػػػق  1429رجػػػب عػػػاـ  11المػػػؤرخ فػػػي  216-08يػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنف -

 .والمتضمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،المعدؿ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .عميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير الت
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
ية ألعضػاء مجمػس إدارة المدرسػة الذي يحدد القائمة االسم 2016ماي  22المؤرخ في  465وبمقتضى القرار رقـ  -

 .العميا لمتجارة
 رر ـــــيـق

 

، والمذكور أعبله، كما ىو محدد 2016ماي  22المؤرخ في  465يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 مي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العم :2المادة 
 2018 أفريل 05حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة العميا لمتجارة قائمة أعضاء مجمس إدارة

 ن:واألعضاء المعين - 1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا شريط راب  -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو مبربش ظريفة -
 ية الوطنية،ممثل الوزيرة المكمفة بالترب عضو يحياوي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو بولقروف رشيد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو بف ساسي قدور -
 ممثل الوزير المكمف التجارة، عضو حجاؿ دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو عبدالكريـ مصطفى -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو د يوسف حميدول -
 ممثل الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة، عضو شايب مصطفى -
 ممثل المصف الوطني لمخبراء المحاسبيف. عضو ينات ىاشمي -

 

 ".......................................والباقي بدون تغيير.................................."
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  2016أفريل  19المؤرخ في  276يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  05مؤرخ في  328قرار رقم 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة، المعدل

 

 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضمف
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 12واعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والق2003
، 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  247-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 2المتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة، السيما المادة 
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعػة 2016أفريل  19المؤرخ في  276وبمقتضى القرار رقـ  -

 خميس مميانة، المعدؿ.  
 رر ـــــيـق

 

كما  ، المعدؿ والمذكػور أعبله،2016أفريل  19المؤرخ في  276لجدوؿ الممحق بالقرار رقـ يعػدؿ ا المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018 أفريل 05حرر بالجزائر في     

 العممي  وزير التعميم العالي والبحث  
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة 

 :ن واألعضاء المعين - 1
 القطاع الصفة  االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بمقوماف برزوؽ  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بوسناف عبد الكريـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو بف طيب جودي -
 بالتربية الوطنية، ممثل الوزيرة المكمفة عضو تبوف دمحم فوزي  -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو مكي عبد القادر -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري  عضو شرابطة  مختار -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو مداني مراد -
 بالتجارة،ممثل الوزير المكمف  عضو  فضاؿ جماؿ عبد الناصر -
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 ممثل الوزير المكمف الصناعة والمناجـ، عضو كواشي عشي -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو زميرلي سيد عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو ىاشمي مخطار -
ة الريفية والصيد البحري،ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمي عضو  بوجمعة زروؽ  -  
 ممثل الوالي. عضو   سكاؿ دمحم  -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، عضو بمعيد عقيل عبد القادر -
 ،ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف  عضو ناصري جماؿ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو زروقي موسى -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو فبلح خالد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو العرجوف دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو بوتميس نصر الديف  -
 ممثل منتخب عف  الطمبة. عضو صييبدوبة  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2018أفريل  05مؤرخ في  329قرار رقم 

 1معيد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الغذائية لدى جامعة قسنطينة 
 

 حث العممي،إن وزير التعميم العالي والب
والمتعمػق  1984غشػت سػنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة 
غشػػػػت سػػػػنة  17الموافػػػػق  1438ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  25المػػػػؤرخ فػػػػي  243-17وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

  .أعضاء الحكومة، والمتضمف تعييف 2017
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 63، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 2003
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد التغذية والتغذي 2012نوفمبر 12المؤرخ في  414وبمقتضى القرار رقـ  -

 . 1والتكنولوجيات الفبلحية الغذائية لدى جامعة قسنطينة
 

 رر ــــــقي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  63: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

لوجيات الفبلحية الغذائية لدى جامعة القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد التغذية والتغذي والتكنو 
 .1قسنطينة
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفبلحية الغذائية لدى جامعة  :2المادة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 1قسنطينة

 العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث  :3المادة 
 2018 أفريل 05حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1قائمة أعضاء مجمس معيدالتغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الغذائية لدى جامعة قسنطينة 

 الصفة اإلسم والمقب
 مدير المعيد بوجبلؿ عبد الغاني -
 رئيسة المجمس العممي لممعيد مخانشة كوريف كوالت -
 رئيسة قسـ التكنولوجيا الفبلحية الغذائية بصيمة سميرة -
 رئيسة قسـ البيوتكنولوجيا الغذائية يكةبركات مم -
 رئيس قسـ التغذية عقمي عبد الناصر -
 مديرة مخبر خروب كريمة -
 مديرة مخبر أولعمارة حياة -
 األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ التغذية عف ممثمة منتخبة تواتي جميمة -
 سـ التغذيةاألساتذة ذوي مصف األستاذية لدى ق عف ممثمة منتخبة بف عبيد حميدة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ البيوتكنولوجيا الغذائية بحري فتيحة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ البيوتكنولوجيا الغذائية زريزر حبيبة -
 لوجيا الغذائيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ البيوتكنو  نعموف حساف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ التكنولوجيا الفبلحية الغذائية عزيزة كريد فرياؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف  بوقرة عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف بف سالـ عادؿ -
 تقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف وال كبوس توفيق -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات درقيني نيمة -
 لدى قسـ التغذية ممثمة منتخبة عف الطبة  بف براىـ مريـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة  لدى قسـ التكنولوجيا الفبلحية الغذائية عبلؽ موسى -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018أفريل  05مؤرخ في  330قرار رقم  
 1مجمس معيد العموم البيطرية لدى جامعة قسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ق والمتعمػ 1984غشػت سػنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
غشػػػػت سػػػػنة  17الموافػػػػق  1438ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  25المػػػػؤرخ فػػػػي  243-17وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

  .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة2017
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ت سػػنة غشػػ 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .منو 63، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 2003

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العمـو البيطريػة 2012نوفمبر 12المؤرخ في  194بمقتضى القرار رقـ و  -
 . 1لدى جامعة قسنطينة

 رر ـــــيـق
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  63: تطبيقا ألحكاـ المادة األولىالمادة 

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003 غشت سنة 23الموافق  1424
 .1القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العمـو البيطرية لدى جامعة قسنطينة

في الجدوؿ الممحق  1: تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد العموـ البيطرية لدى جامعة قسنطينة2المادة 
 ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2018 أفريل 05حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1لدى جامعة قسنطينة العموم البيطرية معيدقائمة أعضاء مجمس 

 الصفة اإلسم والمقب
 مدير المعيد برارحي الحاسف -
 رئيسة المجمس العممي لممعيد بف حمزة لويزة -
 رئيس قسـ ما قبل العيادي سقني رشيد -
 رئيس قسـ اإلنتاج الحيواني دانيبف عزوز حم -
 رئيس قسـ الوقاية والصحة الحيوانية القرود رشيد -
 مدير مخبر مقرود عبد السبلـ -
 مدير مخبر بوعزيز عمر -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ ما قبل العيادي عبد الجميل دمحم الشريف -
 سـ ما قبل العياديممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى ق لكحل نجوى  -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ اإلنتاج الحيواني بف الشيخ لفقوف دمحم الشريف -
 ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ اإلنتاج الحيواني طكوؾ فايزة  -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ الوقاية والصحة الحيوانية غريبي لطفي -
 ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ الوقاية والصحة الحيوانية ل كريمةكوحي -
 ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ الطب، الجراحة، والتكاثر الحيواني  ديب أميرة  -
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ الطب، الجراحة، والتكاثر الحيواني بغوؿ صابر -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف عبد الحفيع عبد العزيز -
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 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف بوخشـ سعيد -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة  بوناح يسرى  -
 ممثل منتخب عف الطمبة زويكري أحمد طو -
 ممثل منتخب عف الطمبة بوشبلغـ عبد الرؤوؼ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة بوديف إبتساـ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس، 2018أفريل  05مؤرخ في  331 قرار رقم
 1لدى جامعة قسنطينة كمية عموم الطبيعة والحياة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمػق  1984غشػت سػنة  18ق المواف 1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
غشػػػػت سػػػػنة  17الموافػػػػق  1438ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  25المػػػػؤرخ فػػػػي  243-17وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

  .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة2017
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424يػػػة عػػػاـ جمػػػادى الثان 24المػػػؤرخ فػػػي  279-03وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير 
، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة عمػـو الطبيعػة 2012نػوفمبر 12المػؤرخ فػي  418وبمقتضى القػرار رقػـ  -

 . 1والحياة لدى جامعة قسنطينة
 رر ـــــيـق

 

ى الثانية عاـ جماد 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عمـو الطبيعة والحياة لدى جامعة قسنطينة
في الجدوؿ  1سنطينةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ الطبيعة والحياة لدى جامعة ق :2المادة 

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2018 أفريل 05حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1لدى جامعة قسنطينةكمية عموم الطبيعة والحياة قائمة أعضاء مجمس 

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا  دىيمات العيد -
 يرئيس المجمس العمم عبلطو جماؿ -
 رئيس قسـ البيولوجيا وعمـ البيئة النباتية باقة مبارؾ -
 رئيس قسـ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الخموية والجزيئية نسيب يوسف -
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 رئيس قسـ بيولوجيا الحيواف مداسي إبراىيـ -
 رئيس قسـ الميكروبيولوجيا فرحاتي العيد -
 رئيس قسـ البيولوجيا التطبيقية قاسـ شاوش نور الديف -
 مدير مخبر عريبي مصطفىبم -
 مدير مخبر خميفي الدوادي -
 مديرة مخبر مرايحي زىية -
 مديرة مخبر صاطة دليمة -
 مديرة مخبر بف كنانة نعيمة -
 مديرة مخبر أمداح سعاد -
 مدير مخبر بف السقني عبد الرحماف -
 مديرة مخبر خميفي التيامي فاطمة -
 ذوي مصف األستاذية لدى قسـ البيولوجيا التطبيقيةممثل منتخب عف األساتذة  حميدشي دمحم عبد الحفيع -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ البيولوجيا وعمـ البيئة النباتية بوصبع رتيبة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الخموية والجزيئية نوادري الطاىر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الخموية والجزيئية ضارة عبد الكريـخ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ البيولوجيا التطبيقية مصباح أسماء -
 ـ البيولوجيا التطبيقيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قس تباني فتحي -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سموقي الصادؽ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوطومو سمير  -
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ الميكروبيولوجيا منصور أنيس -
 الطمبة لدى قسـ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الخموية والجزيئيةممثمة منتخبة عف  مغازي نورىاف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لدى قسـ بيولوجيا الحيواف بف جازية صباح -
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ البيولوجيا التطبيقية بف طوباؿ دمحم بشير -
 ة النباتيةممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ البيولوجيا وعمـ البيئ محسف رمزي  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018أفريل  05مؤرخ في  332قرار رقم 

 1 لدى جامعة قسنطينة مجمس كمية عموم التكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعمػق  1984غشػت سػنة  18الموافق  1404ي القعدة عاـ ذ 21المؤرخ في  213-84بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
غشػػػػت سػػػػنة  17الموافػػػػق  1438ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  25المػػػػؤرخ فػػػػي  243-17وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

  .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة2017
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  279-03وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003
 ،2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عمـو التكنولوجيا 2012نوفمبر 12المؤرخ في  413وبمقتضى القرار رقـ  -
 . 1لدى جامعة قسنطينة

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عمـو التكنولوجيا لدى جامعة قسنطينة 
في الجدوؿ الممحق  1ا لدى جامعة قسنطينة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ التكنولوجي :2المادة 

 ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2018 أفريل 05حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  1قائمة أعضاء مجمس كمية عموم التكنولوجيا لدى جامعة قسنطينة

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا  عيسى بوزيد -
 لمجمس العمميرئيس ا لعروسي توفيق -
 رئيس قسـ ىندسة التكييف قمري راب  -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية عبدو كماؿ -
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ عريس إسكندر -
 رئيس قسـ اإللكتروتقني العابد جماؿ  -
 رئيس قسـ ىندسة النقل بمعور أحمد  -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية مرابط عبد الرزاؽ -
 مخبرمدير  بولفوؿ عز الديف -
 مدير مخبر زيد السعيد -
 مديرة مخبر منصوري نورة -
 مدير مخبر خزار عبد المالؾ -
 مدير مخبر رمراـ دمحم -
 مدير مخبر بغيجة عبد اليادي -
 مدير مخبر ريابي دمحم اليادي -
 مديرة مخبر لطرش سعيدة -
 مدير مخبر بمعور أحمد -
 مدير مخبر ساحمي صال  -
 مدير مخبر مزياني سميـ -
 مدير مخبر دكرور فؤا -
 مدير مخبر سمطاني فوزي  -
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 مدير مخبر    شارؼ عبد الفتاح -
 مدير مخبر   شيخ نصر الديف -
 مدير مخبر   قاجة محفوظ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ اليندسة المدنية  برواؿ أحمد -
 اليندسة المدنيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ   رواب  كماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى لقسـ اليندسة الميكانيكية ميمي فيصل  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ اليندسة الميكانيكية بساي  رشيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ ىندسة النقل بف ادير دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ ىندسة النقل ايب رشيدش -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ اإللكتروتقني كردوف جبلؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ اإللكتروتقني كعيكعة دمحم يزيد -
 األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ ىندسة التكييف ممثل منتخب عف ميري زيف العابديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ ىندسة التكييف رواب  دمحم الصال  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ اإللكترونيؾ بركات وردة -
 ستاذية لدى قسـ اإللكترونيؾممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األ بوفريوة أماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف عابد خذير -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف بمياني أحمد -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سحنوف آسيا -
 ف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنيي بف جاب هللا إبتساـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ اليندسة الميكانيكية قبايمي عبد النور -
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ اإللكترونيؾ بولساف ميدي -
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ ىندسة التكييف طالبي عمي -
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ اليندسة المدنية بف حسيف عماد الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ اإللكتروتقني طريفي فارس -
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ ىندسة النقل بخمة عصاـ -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي  2018مارس سنة  14المؤرخ في  214يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  09مؤرخ في:  333رقم قرار 
 لقائمة االسمية ألعضاء لجان تقييم المترشحين لمسابقة االلتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعييحدد ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبخث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق 1438ذي القعػدة عػػػاـ  25 المػؤرخ فػي 243-17بمقتضى المرسوـ الرئػاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2008مػايو سػنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عػػاـ  27المؤرخ في  129-08مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

 .والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
يـ الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء لجػػاف تقيػػ 2018مػػارس سػػنة  14المػػؤرخ فػػي  214بنػػػػاء عمػػى القػػرار رقػػـ  -

 المترشحيف لمسابقة االلتحاؽ برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي.
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 رر ـــــيـق
، والمذكور أعبله، بالنسبة لتخصصات 2018مارس  14المؤرخ في  214يعدؿ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:

يذا طبقا لمممحق المرفق ب (Médecine Interne)( والطب الداخمي Biophysiqueالفيزياء الحيوية )
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المــادة 
 2018 أفريل 09حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يعدلالذي  2018أفريل  09مؤرخ في ال 333رقم ممحق القرار 

  2018مارس سنة  14المؤرخ في  214القرار رقم  
   

BIOPHYSIQUE: 
Président : BEN YOUCEF  Mohamed TLEMCEN 
Membres :  HIMEUR Mohamed El-Amine ALGER 

 
MEGHILI Sidi-Mohamed TLEMCEN 

 

MEDECINE INTERNE : 
Présidente : BACHAOUI Malika ORAN 
Membres :  BOUKHRIS Nadia ANNABA 

 
CHERMAT Rabha SETIF 

 
HAKEM Djenette ALGER 

 
BENAMER Mustapha ALGER 

 
HAINE-ZEKRI Samia ALGER 

 
BOUDJELLA Mohamed El Amine ALGER 

Suppléants : BOUALI Faïçal BEJAIA 

 
YAHIA BERROUIGUET Abdesselam TLEMCEN 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016مارس  06المؤرخ في  139يعدل قرار رقم ، 2018أفريل  09مؤرخ في  334رقم  قــرار

 سة العميا لألساتذة ببشار،المعدلالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدر 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17تضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمق -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .العممي ير التعميـ العالي والبحثالذي يحدد صبلحيات وز 
 2015يوليػػو سػػنة  11الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  182-15 وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -

 .منو 4اتذة ببشار،السيما المادة والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لؤلس
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 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .منو 24رسة العميا،السيما المادة ذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدال

،الػػػذي يحػػػدد القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة  2016مػػػارس  06المػػػؤرخ فػػػي  139وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 المعدؿ. المدرسة العميا لؤلساتذة ببشار،

 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ، والمذكور أعبله، كما 2016مارس  06المؤرخ في  139ـ رق يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرارالمادة األولى: 
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2018 أفريل 09حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار

 ن:واألعضاء المعين - 1
 القطاع الصفة باالسم والمق

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بف طاطا سمير
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو صدوؽ عبد الكريـ

 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو جغابة الطيب
 ف، ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينيي عضو عيمار نورالديف
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو بوعقل بشير

 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو عايش عبدالرحماف
 

 ".......................................والباقي بدون تغيير......................................"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد مقاييس توزيع الممثمين المنتخبين، 2018أفريل  09مؤرخ في  335قرار رقم 
 عن األساتذة الباحثين ضمن مجمس إدارة المدرسة العميا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،                     
 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25في المؤرخ  243-17بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

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

  .منو 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
الػػػذي يحػػػدد كيفيػػػات انتخػػػاب ممثمػػػي األسػػػاتذة البػػػاحثيف  2018أفريػػػل  4المػػػؤرخ فػػػي  291وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 إدارة والمجمس العممي والمجنة العممية لمقسـ بالمدرسة العميا.والمستخدميف والطمبة في مجمس 
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 رر ـــــيـق
 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذي  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولي:

والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد مقاييس توزيع الممثميف  2016يونيو سنة  14الموافق 
 .لمنتخبيف عف األساتذة في مجمس إدارة المدرسة العمياا

 يوزع الممثموف المنتخبوف عف األساتذة الباحثيف في مجمس إدارة المدرسة العميا كما يػأتي : :2المادة 
( عف مختمف أقساـ المدرسة العميا، وفي حالة عدـ توفر العدد الكافي، يتـ تعويضيـ 02) أستاذيف -

 أ"،" بأساتذة محاضريف قسـ
 ( محاضريف قسـ "أ" أو قسـ" ب" عف مختمف أقساـ المدرسة العميا،02) أستاذيف -
 ( مساعديف قسـ "أ" أو قسـ" ب" عف مختمف أقساـ المدرسة العميا. 2أستاذيف ) -

يستخمف العضو المنسحب مف مجمس اإلدارة بالمترش  الذي يميو مباشرة في قائمة ترتيب المترشحيف  :3المادة 
 وات المتحصل عمييا، إلى غاية نياية العيدة.حسب عدد األص

يكمف مديرو المدارس العميا، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ  :4المادة 
 العالي والبحث العممي.

  2018 أفريل 09حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد مقاييس توزيع الممثمين المنتخبين، 2018أفريل  09 رخ فيمؤ  336رقم قـــرار 
 عن األساتذة الباحثين ضمن المجمس العممي لممدرسة العميا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .أعضاء الحكومة والمتضمف تعييف
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي
 الذي 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

  .منو 45يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
الػػػذي يحػػػدد كيفيػػػات انتخػػػاب ممثمػػػي األسػػػاتذة البػػػاحثيف  2018أفريػػػل  4المػػػؤرخ فػػػي  291وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ -

 والمستخدميف والطمبة في مجمس إدارة والمجمس العممي والمجنة العممية لمقسـ بالمدرسة العميا.
 

 رر ـــــيـق
 

الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16مف المرسوـ التنفيذي  45تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولي:
والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد مقاييس توزيع الممثميف المنتخبيف  2016يونيو سنة  14

 .عف األساتذة ضمف المجمس العممي لممدرسة العميا
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 يوزع الممثموف المنتخبوف عف األساتذة الباحثيف في المجمس العممي لممدرسة العميا كما يػأتي: :2المادة 
وفي حالة عدـ توفر العدد الكافي يتـ تعويضيـ  ( عف مختمف أقساـ المدرسة العميا،04أربعة أساتذة ) -

 بأساتذة محاضريف قسـ"أ"،
 العميا، مختمف أقساـ المدرسة  ( محاضريف قسـ "أ" عف02) أستاذيف -
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عف المدرسة العميا، -
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عف المدرسة العميا، -
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عف المدرسة العميا. -

ينتخب ممثموا األساتذة المحاضريف قسـ "أ" وقسـ "ب" واألساتذة المساعديف قسـ "أ" وقسـ "ب" مف طرؼ 
 نظرائيـ في الرتبة.

انسحاب عضو مف المجمس العممي، يستخمف بالمترش  الذي يميو مباشرة في قائمة ترتيب في حالة  :3المادة 
 المترشحيف حسب عدد األصوات المتحصل عمييا إلى غاية نياية العيدة.

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس  الذي ال تص  اجتماعات المجمس العممي إال بعد صدور القرار :4المادة 
 العممي.

يكمف مديرو المدارس العميا، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ  :5المادة 
 العالي والبحث العممي.

  2018 أفريل 09حرر بالجزائر في                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد كيفيات سير ، 2018أفريل  09مؤرخ  في  337رار رقم ــــق

 المجمس العممي لممدرسة العميا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سػنة  غشت 17الموافق  1438عاـ ذي القعدة  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .لذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العمي والبحث العمميا
 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 48الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 
 

 رر ـــــيـق
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48لمادة تطبيقا ألحكاـ ا المادة األولى:
، المذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات سير المجمس 2016يونيو سنة  14الموافق 

 العممي لممدرسة العميا، والمسمى أدناه "المجمس".
 بناء عمى استدعاء مف رئيسو. ( في السنة في دورة عادية02يجتمع المجمس مرتيف ): 2المادة 

 ( أعضائو.2/3ويمكنو أف يجتمع في دورات غير عادية بطمب مف رئيسو أو مف ثمثي )
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 يعد رئيس المجمس جدوؿ أعماؿ الدورات العادية. :3المادة 
( أعضاء المجمس الحاضريف إدراج كل مسألة في جدوؿ األعماؿ، يرونيا ضرورية 2/3ويمكف لثمثي )
 مسة. عند افتتاح الج

 يحدد جدوؿ أعماؿ الدورات غير العادية مف قبل رئيس المجمس أو األعضاء الذيف طمبوا عقد االجتماع.
( يوما عمى األقل 15ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدوؿ األعماؿ إلى أعضاء المجمس خمسة عشرة ) :4المادة 

 قبل تاريخ االجتماع.
 ( أياـ في حالة االستدعاء لدورة غير عادية.08ثمانية )ويمكف أف تقمص اآلجاؿ المذكورة أعبله إلى 

 ترفق االستدعاءات بالوثائق التي ليا عبلقة بجدوؿ األعماؿ.
 ( أعضائو عمى األقل.2/3ال تص  اجتماعات المجمس إال بحضور ثمثي ) :5المادة 

االجتماع األوؿ ( أياـ التي تمي 08إذا لـ يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثاف لممجمس خبلؿ الثمانية )
 وتص  حينئذ مداوالت المجمس ميما يكف عدد األعضاء الحاضريف.
 يصادؽ عمى آراء وتوصيات المجمس باألغمبية البسيطة لؤلصوات. 

 في حالة تساوي األصوات يكوف صوت الرئيس مرجحا.
 يعد المجمس نظامو الداخمي ويصادؽ عميو أثناء اجتماعو األوؿ. :6المادة 
ف نتائج أعماؿ المجمس في محاضر وتسجل في دفتر خاص يرقمو ويؤشر عميو مف طرؼ رئيس تدو  :7المادة 

 المجمس ويوضع عمى مستوى مديرية المدرسة.
يوقع محضر االجتماع مف طرؼ رئيس المجمس وكاتب الجمسة ثـ يرسل إلى الوزير المكمف بالتعميـ 

 ي تمي تاريخ االجتماع.( يوما الت15العالي والى أعضاء المجمس خبلؿ الخمسة عشر )
أو االىتماـ  يمكف المجمس استشارة أو دعوة أي شخص مف شأنو أف يساعده في أشغالو بحكـ معارفو :8المادة 

 الذي يوليو لمتكويف العالي والبحث.
تضمف أمانة المجمس مف قبل المدير المساعد المكمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير  :9المادة 

لتكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية الذي يضع تحت تصرؼ المجمس كل الوثائق الضرورية لتأدية ا
 ميامو ويحافع عمى األرشيف.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :10المادة 
  2018 أفريل 09حرر بالجزائر في                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                    
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 يحدد مقاييس توزيع الممثمين المنتخبين، 2018أفريل  09مؤرخ في  338رقم  ـرارـــــق
 عن األساتذة الباحثين حسب الرتب ضمن المجنة العممية لمقسم

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .متضمف تعييف أعضاء الحكومةوال
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي

 2016نة يونيػػو سػػ 14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ   9المػػؤرخ فػػي 176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 منو.  51الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا، السيما المادة 

 

 رر ـــــيـق
 

الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16مف المرسوـ التنفيذي  51تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولي:
قاييس توزيع الممثميف المنتخبيف والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد م 2016يونيو سنة  14

 .عف األساتذة حسب الرتب ضمف المجنة العممية لمقسـ
 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16مف المرسوـ التنفيذي  50طبقا ألحكاـ المادة  :2المادة 

( 6مف ستة )والمذكور أعبله، تتشكل المجنة العممية لمقسـ، زيادة عمى رئيس القسـ،  2016يونيو سنة 
، ويتـ توزيعيـ ( مشاركيف، إف وجدا2ف وأستاذيف )( ممثميف منتخبيف عف األساتذة الباحثي08إلى ثمانية )

 حسب الرتب، كما يأتي :
 ( أساتذة عف مختمف التخصصات،03( إلى ثبلثة )02مف اثنيف ) -
 ( عف مختمف التخصصات،2( قسـ "أ" إلى اثناف )1مف أستاذ محاضر ) -
 قسـ "ب"،أستاذ محاضر  -
 أستاذ مساعد قسـ "أ"، -
 أستاذ مساعد قسـ "ب" ، -
 ( مشاركيف، إف وجدا.2أستاذيف ) -

ينتخب ممثموا األساتذة المحاضريف قسـ "أ" وقسـ "ب" واألساتذة المساعديف قسـ "أ" وقسـ "ب" مف طرؼ  
 نظرائيـ في الرتبة.

 ( فإف األساتذة03سـ أقل أو يساوي ثبلثة )عندما يكوف عدد األساتذة الذيف يمارسوف نشاطيـ في الق :3المادة 
 الذيف يثبتوف ىذه الرتبة يعتبروف أعضاء بقوة القانوف في المجنة العممية.

 تشغل المناصب الشاغرة، عند االقتضاء، مف قبل أساتذة محاضريف قسـ "أ" منتخبيف مف طرؼ نظرائيـ.
ف يمارسوف نشاطيـ في القسـ أقل أو يساوي اثناف عندما يكوف عدد األساتذة المحاضريف قسـ "أ" الذي :4المادة 

 (، فإف األساتذة الذيف يثبتوف ىذه الرتب يعتبروف أعضاء بقوة القانوف في المجنة العممية لمقسـ.02)
تشغل المناصب الشاغرة، عند االقتضاء، مف قبل األساتذة المحاضريف قسـ "ب"، منتخبيف مف طرؼ 

 نظرائيـ.
دد األساتذة واألساتذة المحاضريف قسـ "أ" الذيف يمارسوف نشاطيـ في القسـ أقل مف خمسة عندما يكوف ع :5المادة 

 (، فإف األساتذة الذيف يثبتوف ىذه الرتب يعتبروف أعضاء بقوة القانوف في المجنة العممية.05)
 ويشغل المنصب أو المناصب الشاغرة مف قبل األساتذة المحاضريف قسـ "ب"، وفي حالة عدـ وجودىـ

 مف قبل أساتذة مساعديف قسـ "أ" منتخبيف مف طرؼ نظرائيـ.
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ب" الذيف يمارسوف “عندما يكوف عدد األساتذة واألساتذة المحاضريف قسـ "أ" واألساتذة المحاضريف قسـ  :6المادة 
(، فإف األساتذة الذيف يثبتوف ىذه الرتب يعتبروف أعضاء بقوة القانوف 06نشاطيـ في القسـ أقل مف ستة )

 ي المجنة العممية.ف
ويشغل المنصب أو المناصب الشاغرة مف قبل األساتذة المساعديف قسـ "أ"، وفي حالة عدـ وجودىـ مف 

 قبل أساتذة مساعديف قسـ "ب" منتخبيف مف طرؼ نظرائيـ.
روط في حالة شغور منصب رئيس المجنة العممية يستخمف لباقي العيدة، مف بيف أعضاء المجنة طبقا لمش :7المادة 

الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16مف المرسوـ التنفيذي رقـ  50المذكورة في المادة 
 .والمذكور أعبله 2016يونيو سنة  14

وفي حالة شغور منصب أحد أعضاء المجنة، يستخمف بالعضو الذي يميو مباشرة في قائمة ترتيب 
 ة نياية العيدة.المترشحيف حسب عدد األصوات المتحصل عمييا، إلى غاي

أعضاء المجنة العممية لمقسـ، يتـ تجديدىا حسب نفس المقاييس  )1/3(مف ثمث  في حالة استقالة أكثر: 8المادة 
 مف ىذا القرار. 2المحددة في المادة 

نة يحدد القائمة االسمية ألعضاء المج الذي ال تص  اجتماعات المجنة العممية لمقسـ إال بعد صدور القرار :9المادة 
 العممية لمقسـ.

يكمف مديرو المدارس العميا، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ  :10المادة  
 العالي والبحث العممي.

  2018 أفريل 09حرر بالجزائر في                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              

 األستاذ طاىر حجار         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجياتأىيل  يتضّمن ،2018أفريل  09مؤرخ في  339رقم  قــرار
 وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو     لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه -عمى سبيل التسوية-

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ، والمتعمػػق1984غشػػت سػػنة  18الموافػػق  1404ذي القعػػدة  21المػػؤرخ فػػي  210-84وبمقتضػػى المرسػػـو رقػػـ  -

    .وسيرىا ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيابتنظيـ جامعة 
 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػػػت سػػػنة  17الموافػػػػق  1419ربيػػػع الثػػػاني سػػػنة  24المػػػؤرخ فػػػي  254-98وبمقتضػػػى المرسػػػوـ التػػػػنفيذي رقػػػػـ  -

والمتعمػػق بالتػػػكويف فػػي الػػدكتوراه ومػػا بعػػد التػػدرج المتخصػػص والتأىيػػل الجامػػػعي، المعػػّدؿ والمػػتّمـ، السػػيما  1998
 .منو 113و 9المادتيف 

 2003غشت سنػة  23الموافق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 .اـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة، المعّدؿ والمتّمـوالمحّدد لممي
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 2013ينايػػر سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميذي والّ 

 

 يـقــــــرر
 

غشت سػنة  15المؤرخ في  432-76مف المرسػوـ التنفيذي رقػـ  111و 7مادتيف تطبيقا ألحكػاـ ال المادة األولى:
عمى -جامعة ىواري بومديف ، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى تػأىيل ه، المعدؿ والمتمـ، المذكور أعبل1776

 .لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتػنظيـ التأىيل الجامعي ومنحػو -سبيل التسوية
 د قػائػمة الّتخصصات المفػتوحة لمّتأىيل في ممحق ىذا القرار.  تحػدّ  :3المادة 
 16( سنوات ابتداًء مف تػاريخ 42يبقى الّتأىيل الممنوح بموجػب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ) :4المادة 

 15المؤرخ في  432-76مػف المرسوـ التنفيذي رقـ  113و 14مع الػتقيد بأحكاـ المادتيف ، 4415مارس 
 المذكور أعبله.               1776أوت 

، كّل فيػما جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا رييكّمػف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومد :5المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىػذا القرار.                        

 ميـ العالي والبحث العممي.يػنشر ىػذا الػقػرار في النػشرة الرسػمية لمتعػ :6المادة 
 2018أفريل  09حـرر بالجزائر في                                                                                                            

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                            
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجياتأىيل والمتضمن ، 2018أفريل  09مؤرخ في ال 339رقم ممحـق بالقـرار 

 ـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو في الّتخّصصات الّتاليـة:لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظي -عمى سبيل التسوية-
 .الفيزياء 

 .الكيمياء 

  ّياضيات.الر 

 .عموم البيولوجيا 

 .عموم األرض، الجغرافيا وتييئة اإلقميم 

 .اإللكترونيك 

 .اإلعالم اآللي 

 .ىندسة الطرائق 

 .ىندسة ميكانيكية 

 .ىندسة مدنية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2016جانفي  19المؤرخ في  50يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  10 مؤرخ في 340رقم  قــرار
 المعدل الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس،

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2014غشػػت سػػنة  25الموافػػق  1435شػػواؿ عػػاـ  29المػػؤرخ فػػي  232-14لتنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو ا -
 .منو 4والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لئلعبلـ اآللي بسيدي بمعباس،السيما المادة 

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .منو 24السيما المادة  سي النموذجي لممدرسة العميا،الذي يحدد القانوف األسا

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمػس إدارة المدرسػة  2016جانفي  19المؤرخ في  50وبمقتضى القرار رقـ  -
 المعدؿ. العميا لئلعبلـ اآللي بسيدي بمعباس،

 رر ـــــيـق
 

،المعدؿ، والمذكور أعبله، كما  4414جانفي  17رخ في المؤ  34يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3المادة 
 2018أفريل  10حـرر بالجزائر في                                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس ء مجمس إدارةقائمة أعضا
 ن:واألعضاء المعين - 1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي، رئيسا شاىد العربي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بوعزة منقور حميد -
 المكمفة بالتربية الوطنية،ممثل الوزيرة   عضو بوعزغي ميمود -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف،  عضو مصطفاوي قويدر -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصبلح اإلداري، عضو لونيس عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو مباركي عبد القادر -
 زير المكمف بالطاقة،ممثمة الو  عضو بف سالمة فريدة -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية والتكنولوجيات والرقمنة. عضو بختي حمزة -

 

 ".......................................والباقي بدون تغيير......................................"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2018أفريل  11مؤرخ في  341قرار رقم 
 يتضمن رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضػمف  1975سػبتمبر سػنة  26الموافػق  1395رمضػاف عػاـ  20 المػؤّرخ فػي 59-75وبمقتضػى األمػر رقػـ  -

 .القانوف التجاري، المعّدؿ والمتّمـ
والمتضػمف  1999أبريػل سػنة  4الموافػق  1419ذي الحجػة عػاـ  18المػؤّرخ فػي  05-99وبمقتضى القػانوف رقػـ  -

 .منو 1مكرر 43القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة 
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 2017غشػػت سػػنة  20الموافػػق  1436رجػػب عػػاـ  25المػػؤرخ فػػي  243-17وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -
  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

الػػذي يحػػّدد  2013ينػػاير  30ربيػػع األّوؿ عػػاـ الموافػػق  18المػػؤّرخ فػػي  77-13وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

صػػة إنشػػاء الػػذي يحػػّدد دفتػػر شػػروط تسػػميـ رخ 2016أكتػػوبر سػػنة  30المػػؤّرخ فػػي  1641وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 .مؤسسة خاصة لمتكويف العالي

الذي يحّدد صبلحيات المجنػة المكّمفػة بدراسػة طمبػات  2017أبريل سنة  05المؤّرخ في  375وبمقتضى القرار رقـ  -
 .رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي وتشكيمتيا وسيرىا

 .  2018يناير 17عالي المنعقدة بتاريخ عمى قرار المجنة المكّمفة بدراسة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف ال بناءً  -
 

 رر ـــــيـق
 

 1217ذي الحجة عاـ  16المؤّرخ في  43-77مف القانوف رقـ  1مكرر 21تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
من  رخصة إنشاء  ، المعّدؿ والمتّمـ والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى1777أبريل سنة  2الموافق 

 .كويف العاليمؤسسة خاصة لمت
تسّمـ الرخصة إلى السيد عبد العالي درار بصفتو مؤّسسا، إلنشاء معيد التكويف في التأمينات والتسيير،  :3المادة 

 ، الجزائر. 14144شارع دودو مختار، بف عكنوف  11الكائف بػػػػػػػ
ميا مينية في الميسانس في مف ىذا القرار،  بضماف تكوينات ع 4يرخص لممؤسسة المذكورة  في المادة  :4المادة 

 الشعب والتخصصات المحّددة طبقا لممحق ىذا القرار.
والمشار إليو أعبله، يسري مفعوؿ  4414أكتوبر سنة  14المؤّرخ في  1421طبقا ألحكاـ القرار رقـ  :5المادة 

الجامعية ( ابتداء مف السنة 41رخصة إنشاء معيد التكويف في التأمينات والتسيير، لمدة ثبلث سنوات )
4416-4417. 

يجب عمى مؤّسس معيد التكويف في التأمينات والتسيير، تقديـ نسخة عف السجل التجاري ونسخة عف  :6المادة 
المؤّرخ  1421مف القرار رقـ  46والمادة  7مف المادة  1الكفالة البنكية طبقا لمشروط المحّددة في الفقرة 

 والمذكور أعبله. 4414أكتوبر سنة  14في 
 ( أشير ابتداء مف تاريخ استبلـ ىذا القرار.41يمكف أف يتعدى ىذا األجل أكثر مف ثبلثة ) ال

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير معيد التكويف في التأمينات والتسيير، كل فيما يخصو،  :7المادة 
 العالي والبحث العممي. بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ
 2018أفريل  11حـرر بالجزائر في                                                                                                                 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق القرار

 معيد التكوين في التأمينات والتسيير 
 التكوينات الميادين الشعب التخصصات

عموم اقتصادية  ليسانس
 والتسيير وعموم تجارية

 تجاري .فعل 1 عموم تجارية
 .عتاد2

 .تأمينات1 عموم مالية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2018أفريل  11مؤرخ في  342رار رقم ــــق

 يتضمن رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضػػمف  1975سػبتمبر سػػنة  26الموافػػق  1395اف عػػاـ رمضػ 20 المػػؤّرخ فػػي 59-75بمقتضػى األمػػر رقػـ  -

 .القانوف التجاري، المعّدؿ والمتّمـ
والمتضػمف  1999أبريػل سػنة  4الموافػق  1419ذي الحجػة عػاـ  18المػؤّرخ فػي  05-99وبمقتضى القػانوف رقػـ  -

 .منو 1مكرر 43القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة 
 2017غشػػت سػػنة  20الموافػػق  1436رجػػب عػػاـ  25المػػؤّرخ فػػي  243-17مقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ وب -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المػؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .العممي الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث
الػػذي يحػػّدد دفتػػر شػػروط تسػػميـ رخصػػة إنشػػاء  2016أكتػػوبر سػػنة  30المػػؤّرخ فػػي  1641وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 .مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
الذي يحّدد صبلحيات المجنػة المكّمفػة بدراسػة طمبػات  2017أبريل سنة  05المؤّرخ في  375وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ف العالي وتشكيمتيا  وسيرىارخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوي
 17عمػػى قػػرار المجنػػة المكَمفػػة بدراسػػة طمبػػات رخصػػة إنشػػاء مؤسسػػة خاصػػة لمتكػػويف العػػالي المنعقػػدة بتػػاريخ  بنػػاءً  -

 .  2018يناير
 رر ـــــيـق

 

 1217ذي الحجة عاـ  16المؤّرخ في  43-77مف القانوف رقـ  1مكرر 21تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
من  رخصة إنشاء  ، المعّدؿ والمتّمـ والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى1777أبريل سنة  2فق الموا

 .مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
تسّمـ الرخصة إلى السيد لعميري عبد الحق بصفتو مؤّسسا، إلنشاء معيد إدارة األعماؿ  الكائف بػػػػػػػػفيبل  :3المادة 

 .ة، الجزائرالمقاطعة الصغيرة. حيدر  44رقـ 

مف ىذا القرار،  بضماف تكوينات عميا مينية في الميسانس في  4يرخص لممؤسسة المذكورة  في المادة  :4المادة 
 الشعب والتخصصات المحّددة طبقا لممحق ىذا القرار. 

فعوؿ والمشار إليو أعبله، يسري م 4414أكتوبر سنة  14المؤّرخ في  1421طبقا ألحكاـ القرار رقـ  :5المادة 
 .4417-4416( سنوات ابتداء مف السنة الجامعية 41) رخصة إنشاء معيد إدارة األعماؿ لمدة ثبلث

يجب عمى مؤّسس معيد إدارة األعماؿ  تقديـ نسخة عف السجل التجاري ونسخة عف الكفالة البنكية طبقا  :6المادة 
أكتوبر سنة  14المؤّرخ في  1421قـ مف القرار ر  46والمادة  7مف المادة  1لمشروط المحّددة في الفقرة 

 والمذكور أعبله. 4414

 ( أشير ابتداء مف تاريخ استبلـ ىذا القرار.41ال يمكف أف يتعدى ىذا األجل أكثر مف ثبلثة )
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يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير معيد إدارة األعماؿ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :7المادة 
 ي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذ

 2018أفريل  11حـرر بالجزائر في                                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ممحق القرار
 معيد إدارة األعمال

 التكوينات الميادين الشعب التخصصات

عموم اقتصادية والتسيير  ليسانس
 موم تجاريةوع

 إدارة األعمال التسييرعموم 
 تسويق عموم تجارية
 محاسبة ومراقبة وتدقيق عموم تجارية
 تجارة دولية عموم تجارية
 مالية إسالمية عموم مالية

 اقتصاد مالي وبنكي اقتصاديةعموم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2018افريل  11مؤرخ في  343رار رقم ــــق
 يتضمن رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضػمف  1975سػبتمبر سػنة  26الموافػق  1395رمضػاف عػاـ  20 المػؤّرخ فػي 59-75بمقتضػى األمػر رقػـ  -

 .القانوف التجاري، المعّدؿ والمتّمـ
والمتضػمف  1999أبريػل سػنة  4الموافػق  1419ذي الحجػة عػاـ  18مػؤّرخ فػي ال 05-99وبمقتضى القػانوف رقػـ  -

  .منو 1مكرر 43القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة 
 2017غشػػت سػػنة  20الموافػػق  1436رجػػب عػػاـ  25المػػؤّرخ فػػي  243-17وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

  .مةوالمتضمف تعييف أعضاء الحكو 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األّوؿ عػاـ  18المػؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الػػذي يحػػّدد دفتػػر شػػروط تسػػميـ رخصػػة إنشػػاء  2016أكتػػوبر سػػنة  30المػػؤّرخ فػػي  1641وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 .ة لمتكويف العاليمؤسسة خاص
المجنػة المكّمفػة بدراسػة طمبػات  الذي يحّدد صبلحيات 2017سنة  أبريل 05المؤّرخ في  375وبمقتضى القرار رقـ  -

 .رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي وتشكيمتيا وسيرىا
 17نعقػػدة بتػػاريخ بنػػاء عمػػى قػػرار المجنػػة المكَمفػػة بدراسػػة طمبػػات رخصػػة إنشػػاء مؤسسػػة خاصػػة لمتكػػويف العػػالي الم -

 .  2018يناير
 رر ـــــيـق
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 1217ذي الحجة عاـ  16المؤّرخ في  43-77مف القانوف رقـ  1مكرر 21تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
من  رخصة إنشاء  ، المعّدؿ والمتّمـ والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى1777أبريل سنة  2الموافق 

 .ليمؤسسة خاصة لمتكويف العا
تسّمـ الرخصة إلى السيد يونس عبد المالؾ  بصفتو مؤّسسا، إلنشاء مدرسة إدارة األعماؿ، الكائنة بمنطقة  :3المادة 

 .13444. المدينة الجديدة، تيزي وزو 41السكف والعمراف الجديدة الجنوبية. الحي الجنوبي )ب( رقـ 
رار، بضماف تكوينات عميا مينية في الميسانس في مف ىذا الق 4يرخص لممؤسسة المذكورة في المادة  :4المادة 

 الشعب والتخصصات المحّددة طبقا لممحق ىذا القرار.
والمشار إليو أعبله، يسري مفعوؿ  4414أكتوبر سنة  14المؤرخ في  1421طبقا ألحكاـ القرار رقـ  :5المادة 

 .4417 -4416نة الجامعية ( ابتداء مف الس41رخصة إنشاء مدرسة إدارة األعماؿ لمدة ثبلث سنوات )
يجب عمى مؤّسس مدرسة إدارة األعماؿ تقديـ نسخة عف السجل التجاري ونسخة عف الكفالة البنكية طبقا  :6المادة 

أكتوبر سنة  14المؤّرخ في  1421مف القرار رقـ  46والمادة  7مف المادة  1لمشروط المحّددة في الفقرة 
 والمذكور أعبله. 4414

 ( أشير ابتداء مف تاريخ استبلـ ىذا القرار.41دى ىذا األجل أكثر مف ثبلثة )ال يمكف أف يتع
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير مدرسة إدارة األعماؿ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :7المادة 

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2018أفريل  11حـرر بالجزائر في                                                                                                                 

 التعميم العالي والبحث العممي  وزير                                                                                                                 
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ممحق القرار

  مدرسة إدارة األعمال بتيزي وزو
 التكوينات الميادين الشعب التخصصات

عموم اقتصادية والتسيير  ليسانس
 وعموم تجارية

 إدارة األعمال التسييرعموم 
 ارة األعمال التجاريةإد عموم تجارية
 محاسبة وبنوك عموم مالية

 محاسبة وتدقيق عموم مالية ومحاسبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2018أفريل  11 مؤرخ في 344 قرار رقم
 يتضمن رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضػػمف  1975سػبتمبر سػػنة  26الموافػػق  1395رمضػاف عػػاـ  20 خ فػػيالمػػؤرّ  59-75مقتضػى األمػػر رقػـ ب -

 .القانوف التجاري، المعّدؿ والمتّمـ
والمتضػمف  1999أبريػل سػنة  4الموافػق  1419ذي الحجػة عػاـ  18خ فػي المػؤرّ  05-99وبمقتضى القػانوف رقػـ  -

  .منو 1مكرر 43 ادةالمتّمـ، السيما المالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ و 
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 2017سػػنة  غشػػت 20الموافػػق  1436رجػػب عػػاـ  25خ فػػي المػػؤرّ  243-17وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -
  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

 2013سػنة ينػاير  30الموافػق  1434 عػاـ األّوؿربيػع  18خ فػي المػؤرّ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .د صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممييحدّ الذي 

رخصػػة إنشػػاء  دفتػػر شػػروط تسػػميـ دالػػذي يحػػدّ  2016أكتػػوبر سػػنة  30خ فػػي المػػؤرّ  1641وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 .مؤسسة خاصة لمتكويف العالي

دراسػة طمبػات فػة بد صبلحيات المجنػة المكمّ الذي يحدّ  2017أبريل سنة  05خ في المؤرّ  375وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وتشكيمتيا وسيرىا رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي

 17فػػة بدراسػػة طمبػػات رخصػػة إنشػػاء مؤسسػػة خاصػػة لمتكػػويف العػػالي المنعقػػدة بتػػاريخ بنػػاء عمػػى قػػرار المجنػػة المكمَ  -
 .  2018يناير 

 رر ـــــيـق
 

 1217الحجة عاـ  يذ 16خ في المؤرّ  43-77مف القانوف رقـ  1مكرر 21تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
من  رخصة إنشاء  ، المعّدؿ والمتّمـ والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى1777أبريل سنة  2الموافق 

 .مؤسسة خاصة لمتكويف العالي

، اإللكترونيؾ والميكانيؾبصفتو مؤّسسا، إلنشاء معيد  طحكوت محي الديف تسّمـ الرخصة إلى السيد :3المادة 
 ، الرويبة، الجزائر.43، طريق رقـ 47ػػػػػػػحي برانسي رقـ كائف بال

،  بضماف تكوينات عميا مينية في الميسانس في مف ىذا القرار 4في المادة لممؤسسة المذكورة يرخص  :4المادة 
 ممحق ىذا القرار. طبقا ل يفدوالتخصص المحدّ  ةالشعب

المشار إليو أعبله، يسري مفعوؿ و  4414سنة أكتوبر  14في المؤرخ  1421لقرار رقـ ألحكاـ ا طبقا :5المادة 
-4416سنوات ابتداء مف السنة الجامعية  (41) لمدة ثبلث اإللكترونيؾ والميكانيؾرخصة إنشاء معيد 

4417. 
تقديـ نسخة عف السجل التجاري ونسخة عف الكفالة  اإللكترونيؾ والميكانيؾيجب عمى مؤّسس معيد  :6المادة 

 14خ في المؤرّ  1421مف القرار رقـ  46المادة و  7مف المادة  1الفقرة دة في قا لمشروط المحدّ البنكية طب
 المذكور أعبله.و  4414 سنة أكتوبر

 ( أشير ابتداء مف تاريخ استبلـ ىذا القرار.41ال يمكف أف يتعدى ىذا األجل أكثر مف ثبلثة )
بتطبيق  ، كل فيما يخصواإللكترونيؾ والميكانيؾييف ومدير معيد ف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العاليكمّ  :7المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2018أفريل  11جزائر في حـرر بال                                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ممحق القرار
نيك والميكانيكمعيد اإللكترو   

 التكوينات الميادين الشعب التخصصات
 ميكانيك السيارة ىندسة ميكانيكية وتكنولوجيا عموم ليسانس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية ،2018 أفريل 12مؤرخ في  قــرار
 عـي مغنيـةلدى المركـز الجام 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة 2006جويمية سنة  15المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعيػة 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .مياوكيفية تموي
، المتعمػػػػق بتسييػػػػػر الخػػػػدمات 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 .االجتماعية
، المحػػدد لصػػبلحيات وزيػػر التعمػػيـ 2013جػػانفي سػػنة  30المػػؤرخ فػػي  77-13بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضػػػمف إنشػػػاء مركػػػز جػػػامعي 2016أفريػػػل سػػػنة  11مػػػؤرخ فػػػي ال 125-16المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ بمقتضػػػى  -

 .بمغنية )والية تممساف(
، المتضػػمف فػػرز األصػػوات االنتخػػاب لممثمػػي األسػػاتذة فػػي 2017ديسػػمبر سػػنة  21نظػػػػػػػػػرا لممحضػػر المػػػؤرخ فػػي  -

  .لجنة الخدمات االجتماعية لدى المركز الجامعي مغنية
، المتضمػف فػرز األصوات االنتخاب لممثمي العماؿ في لجنػة 2017ديسمبر سنة  21نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .الخدمات االجتماعية لدى المركز الجامعي مغنية
، المتضمػػػػػف التشػػػػكيمة النيائيػػػػة ألعضػػػػػاء لجنػػػػة الخػػػػدمات 2018مػػػػارس سػػػػنة  18نظػػػػػػػػػػػرا لممحضػػػػر المػػػػؤرخ فػػػػي  -

 .االجتماعية لػدى المركز الجامعي مغنية
 

 رر ـــــيـق
 

 .تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي مغنية المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :3المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 صاري عواطف، -03 بف عامر سعيد، -02 زروقي يحي، -01
   ية،بشبلغـ فوز  -05 حركات نصر الديف، -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   بف رمضاف سعاد، -02 لصيب عبد القادر، -01

 .( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار41تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :4المـادة 
ية لوزارة يكمف السيػد مدير المركز الجامعي مغنية، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسم: 5المادة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
                                   3129أفريل  23حـرر بالجزائر في                                                    

 لتعميم العالي والبحث العممي وزير اع/                                                                                            
 األمين العام                                                                                                       

  صالح الدينصديقي أدمحم دمحم                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية 2018 أفريل 12مؤرخ في  قــرار
 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة المسيمة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضػػػمف القػػػانوف األساسػػػي العػػػاـ لموظيفػػػة 2006جويميػػػة سػػػنة  15 المػػػؤرخ فػػػي 03-06بمقتضػػػى األمػػػر رقػػػـ  -

 .العمومية
، المحدد لمحتوى الخدمات االجتماعيػة 1982ماي سنة  15المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .وكيفية تمويميا
ػر الخػػػػدمات ، المتعمػػػػق بتسييػػػػ1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 .االجتماعية
، المحػػدد لصػػبلحيات وزيػػر التعمػػيـ 2013جػػانفي سػػنة  30المػػؤرخ فػػي  77-13بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .العالي والبحث العممي
، المتضػػمف إنشػػاء الػػديواف الػػوطني 1995مػػارس سػػنة  22المػػؤرخ فػػي  84-95بمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

سػبتمبر سػنة  14المؤرخ فػي  312-03مو، المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعم
2003. 

ؤرخ ػـ القػػرار الػوزاري المشتػػرؾ المػػػ، يعػدؿ ويتم2016فيفري سنة  17القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في بمقتضى  -
مقرىػػػػا وقائمػػػػة اإلقامػػػػات ، المتضػػػػمف إنشػػػػاء مػػػػديريات الخػػػػدمات الجامعيػػػػة وتحديػػػػد 2004ديسػػػػمبر سػػػػنة  22فػػػػي 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا
، المتضمػػػػػف التشػػػػكيمة النيائيػػػػػة ألعضػػػػاء لجنػػػػػة الخدمػػػػػات 2018جػػػػانفي سػػػػنة  07نظػػػػػػػػػػػرا لممحضػػػػر المػػػػػؤرخ فػػػػي  -

 .اإلجتماعيػة لػدى مديرية الخدمات الجامعية المسيمة
 رر ـــــيـق

 اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية المسيمة،تجدد تشكيمة لجنة الخدمات  المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :3المـادة 

 األعضاء الدائمون : 
 بف قنة الميمود، -03 خوجة ياسيف، -02 بف التومي فؤاد بمقاسـ، -01
 شبللي فريد، -06 عطري عيسى، -05 ميدي دمحم، -04
     اوي عصاـ،مصطف -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 شيخ عيشوش، -03 حريزي عباس، -02 زىوي إسماعيل، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،41تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ): 4المـادة 
ينشػر في النشرة الرسمية لوزارة يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية المسيمة، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي س :5المادة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
                                   3129أفريل  23حـرر بالجزائر في                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                            
 األمين العام                                                                                                       

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2015ديسمبر  17المؤرخ في  1250يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  14مؤرخ في  345رقم  قــرار
 بسكرة، المعدل  الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 الي والبحث العممي،إن وزير التعميم الع
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة 2003
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13نفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الػػذي يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة 2015ديسػػمبر  17المػػؤرخ فػػي  1250وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 جامعة بسكرة، المعدؿ.
 رر ـــــيـق

 

، المعدؿ والمذكػور أعبله، 4413ديسمبر  15المؤرخ في  1434يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2018أفريل  14حـرر بالجزائر في                                                                                                                 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بسكرة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس سياب رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو عسوؿ صال  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو القادرمرزوقي عبد  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو الوافي دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو قدقاد سفياف  -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو حرير أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو مزنر كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بوثمجة فريد -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو مانع عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،  عضو دغماف رؤوؼ -
 البحري،  ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد عضو بورحمة دمحم -
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 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو بال  مصطفى -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو مزركت بمعيد  -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو عثماني فت  هللا -
 ممثمة الوالي. عضو قاروف حسيبة -
 ".......................................ون تغييروالباقي بد......................................"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ،2018 أفريل 16مؤرخ في  346 رقم قــرار

 خميس مميانة لدى جامعةمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

 .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 63ة الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما الماد، 2003
، 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  247-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 المتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة.و 
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18رخ في المؤ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيػد عمػـو وتقنيػات 2012ديسمبر 17المؤرخ في  491وبمقتضى القرار رقـ  -

  النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة خميس مميانة.
 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  41تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

ات البدنية والرياضية لدى جامعة خميس معيد عموـ وتقنيات النشاط القائمة االسمية ألعضاء مجمس
 .مميانة 

معيدعموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  :3الــمـادة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. خميس مميانة

 العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث  :4الــمـادة 
 

 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                                 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لدى جامعة خميس مميانة معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةقائمة أعضاء مجمس 
 الصفة والمقب اإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا سبلمي سيد عمي -
 رئيس المجمس العممي لمكمية القادربمعيد عقيل عبد  -
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 رئيس قسـ التربية وعمـ الحركة بورزامة داود -
 رئيس قسـ التدريب الرياضي مموؾ كماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ التربية وعمـ الحركة العربي دمحم -
 سـ التربية وعمـ الحركةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى ق بوكراتـ بمقاسـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ التدريب الرياضي بف حاج الطاىر عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ التدريب الرياضي نمرود بشير -
 الخدمات عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿممثل منتخب  عبايدية محفوظ -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب  يوسفي دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ التربية وعمـ الحركة سبلمي عبد اليادي -
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ التدريب الرياضي كريو دمحم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2018 أفريل 16مؤرخ في  347رقم  قــرار

 خميس مميانة لدى جامعة العموم االجتماعية واإلنسانيةمجمس كمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017نة غشت سػ 17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

  .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  279-03وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003
، 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  247-12مرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػػى ال -

 .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم
، والمتضػػػػمف إنشػػػػاء األقسػػػػاـ المكونػػػػة لكميػػػػة العمػػػػـو 2012ديسػػػػمبر 17المػػػػؤرخ فػػػػي  495وبمقتضػػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  -

 اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة خميس مميانة. 
 رر ـــــيـق

 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  17تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

 .كمية العمـو اإلجتماعية واإلنسانية لدى جامعة خميس مميانة  القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في  ى جامعة خميس مميانةالعموـ اإلجتماعية واإلنسانية لدتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :3الــمــادة 

 الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :4الــمـادة 

 

 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 اىر حجـار      األستاذ طـ                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لدى جامعة خميس مميانة  ية واإلنسانيةالعموم اإلجتماع قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة  والمقب اإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا دوحة عبد القادر -
 رئيس المجمس العممي لمكمية تيطاوني الحاج -
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية بف يغزر أحمد -
 رئيس قسـ العمـو اإلجتماعية مرزوؽ خالد -
 وي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو اإلنسانيةممثل منتخب عف األساتذة ذ شعباني نور الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو اإلنسانية مداني عز الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو اإلجتماعية فتاحيف موسى -
 ة لدى قسـ العمـو اإلجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذي مغراني سميـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف صرصاؽ سفياف -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف أوفة سميـ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لدى قسـ العمـو اإلنسانية حشايشي سوالؼ -
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ العمـو اإلجتماعية صاري دمحم مصطفى -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم مسموب زىرة -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم خاتمي سامية -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضاء يحدد القائمة االسمية أل ،2018 أفريل 16مؤرخ في  348رقم  قــرار

 خميس مميانة لدى جامعة الحقوق والعموم السياسيةمجمس كمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  279-03قػػػـ وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي ر  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003
، 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  247-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المكونة لكمية الحقػوؽ والعمػوـ  ، والمتضمف إنشاء األقساـ2012ديسمبر 17المؤرخ في  481وبمقتضى القرار رقـ  -

 السياسية لدى جامعة خميس مميانة. 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  17تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إ4441غشت سنة  41الموافق  1242

 .كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة خميس مميانة القائمة االسمية ألعضاء مجمس
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في  الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة خميس مميانةتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :3الــمـادة 
 الجدوؿ الممحق ليذا القرار.

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة  :4الـــمـادة 
 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة خميس مميانة قائمة أعضاء مجمس كمية

 الصفة  والمقب اإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا بف حاج الطاىر دمحم -
 رئيس المجمس العممي لمكمية حطاب عبد المالؾ -
 رئيس قسـ الحقوؽ  نوي عبد النور -
 رئيس قسـ العمـو السياسية بف حميمة عبد الرزاؽ -
 مديرة مخبر طيبي سعاد -
 مدير مخبر تراكة جماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ الحقوؽ  يعقر الطاىر -
 ة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ الحقوؽ ممثمة منتخب تومي ىجيرة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو السياسية تمعيش خالد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو السياسية عبد البلوي عبد السبلـ -
 ييف والتقنييف وعماؿ الخدماتعف المستخدميف اإلدار ممثل منتخب  محمودي حمزة -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب  كرليفة رضا -
 ممثل منتخب عف الطمبة سامي الزيتوني بوكريطاوي  -
 ممثل منتخب عف الطمبة حاج صدوؽ عبد المنعـ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  ،2018 أفريل 16مؤرخ في  349قم ر  قــرار

 خميس مميانة لدى جامعة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييركمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017 غشت سػنة 17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

  .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  279-03وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003
، 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  247-12ـو التنفيػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػػى المرسػػػ -

 .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضػػػػمف إنشػػػػاء األقسػػػػاـ المكونػػػػة لكميػػػػة العمػػػػـو 2012ديسػػػػمبر 17المػػػػؤرخ فػػػػي  494وبمقتضػػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  -

 . اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة خميس مميانة
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 رر ـــــيـق
 

انية عاـ جمادى الث 42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  17تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

كمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة خميس  القائمة االسمية ألعضاء مجمس
 .مميانة

قتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة العموـ اإلتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :3الــمـادة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. خميس مميانة

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :4الـــمـادة 
                                              

 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة خميس مميانة قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة  والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا بف عناية جموؿ -
 رئيس المجمس العممي لمكمية ناصر الميدي -
 رئيس قسـ العمـو اإلقتصادية ظريف عبد هللا -
 رئيسة قسـ العمـو التجارية جاة قاضي ن -
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة بزيرية ادمحم -
 رئيس قسـ عمـو التسيير بناولة حكيـ -
 مدير مخبر خثير دمحم -
 مدير مخبر توبيف عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو اإلقتصادية  إليفي دمحم -
 نتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو اإلقتصاديةممثمة م زنيني فريدة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو التجارية خمفاوي حكيـ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو التجارية دمحم بمكبير خميدة -
 ساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو المالية والمحاسبةممثل منتخب عف األ سعيداني جماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو المالية والمحاسبة سيد دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ عمـو التسيير بمحمدي سيد عمي -
 ذوي مصف األستاذية لدى قسـ عمـو التسيير ممثمة منتخبة عف األساتذة بكدي فاطمة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف  زروقي نسريف -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف زحوفي نور الديف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لدى قسـ العمـو اإلقتصادية قاسـ بختة -
 التجارية ممثمة منتخبة عف الطمبة لدى قسـ العمـو العربي مختار خديجة -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لدى قسـ العمـو المالية والمحاسبة قسطالي رحاب -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة لدى قسـ عمـو التسيير لندار وفاء -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب  بف حساف سمير -
 ييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدار  بوجمعة عبد هللا -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2018 أفريل 16مؤرخ في  350رقم  قــرار
 خميس مميانة جامعة لدىالعموم والتكنولوجيا مجمس كمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17مرسوـ الرئاسي رقـ ال ىبمقتض -

  .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  279-03وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 39و 37بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ،2003
، 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  247-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة
، 2013ينػاير سػنة  30وافػق الم 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
، والمتضػػػػمف إنشػػػػاء األقسػػػػاـ المكونػػػػة لكميػػػػة العمػػػػـو 2012ديسػػػػمبر 17المػػػػؤرخ فػػػػي  493وبمقتضػػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  -

 والتكنولوجيا لدى جامعة خميس مميانة. 
 رر ـــــيـق

 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  17تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

 .كمية العمـو والتكنولوجيا لدى جامعة خميس مميانة القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ  العموـ والتكنولوجيا لدى جامعة خميس مميانةالسمية ألعضاء مجمس كمية تحدد القائمة ا :3ـادة الـــمـ

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :4الــــمـادة 

                                              

 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لدى جامعة خميس مميانة العموم والتكنولوجيا قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة  والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا كرفاح راب  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بف بشير معمر -
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي سعداوي بوعبلـ -
 ةرئيس قسـ عمـو الماد البعة دمحم -
 رئيس قسـ التكنولوجيا خضراوي عبد القادر -
 مدير مخبر طوافري العصنوني -
 مدير مخبر محي الديف عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو المادة ورداف عبد هللا -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التكنولوجيا نورة بمخير -



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   157

 

 

 مثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التكنولوجيام عيبلـ الحاج -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف كراسي عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف مرابطي سالـ -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب  العرجوف دمحم -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتنتخب ممثل م العيساوي عبد القادر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو المادة لعبلوي دمحم أميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي محالي دمحم -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2018 أفريل 16في  مؤرخ 351رقم  قــرار

 خميس مميانة لدى جامعة عموم الطبيعة والحياة وعموم األرضمجمس كمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -
  .، المعدؿف أعضاء الحكومةوالمتضمف تعيي

غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  279-03وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003

، 2012يونيػػػو سػػػنة  4الموافػػػق  1433رجػػػب عػػػاـ  14المػػػؤرخ فػػػي  247-12وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة

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

، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة عمػـو الطبيعػة 2012ديسػمبر 17المؤرخ فػي  492 وبمقتضى القرار رقـ -
 والحياة وعمـو األرض لدى جامعة خميس مميانة. 

 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  17تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441ت سنة غش 41الموافق  1242

 .كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض لدى جامعة خميس مميانة  القائمة االسمية ألعضاء مجمس
خميس لدى جامعة  عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية :3الـــمــادة 

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. مميانة
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :4الــــمـادة 

                                              

 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لدى جامعة خميس مميانة ة والحياة وعموم األرضعموم الطبيع قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 عميدة الكمية، رئيسة بعوش فاطمة الزىراء -
 رئيس المجمس العممي لمكمية مقابمي عيسى -
 رئيس قسـ العمـو الفبلحية طويل سامي -
 رئيسة قسـ العمـو البيولوجية قطارني حسينة -
 رئيسة قسـ عمـو األرض فيبللي ميرة -
 مدير مخبر واوي عبد القادرد -
 مدير مخبر  لعزالي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية لدى قسـ العمـو البيولوجية عوف عمر -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف بوسفياف عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف زداـ ميمود -
 خدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتعف المستممثمة منتخبة  ظريف أماؿ -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة  صاري ىناء -
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ البيولوجيا براشد منصف شرؼ الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة لدى قسـ العمـو الفبلحية حركات إلياس -
 عف الطمبة لدى قسـ عمـو األرض ممثل منتخب بمحواجب دمحم -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد لمقائمة  2017جانفي  29المؤرخ في  135يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤّرخ في  352قرار رقم 

 3الجزائر بجامعة موم التسييراالسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميـة العموم االقتصادية والعموم التجارية وع
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
أكتػػػػوبر سػػػػنة  22الموافػػػػق  1430ذي القعػػػػدة  عػػػػاـ  3المػػػػؤرخ فػػػػي  341-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعّدؿ 2009
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وـ التنفيذي رقػـ وبمقتضى المرس -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبنػػػاًء عمػػػى محضػػػر انتخػػػاب ممّثمػػػي األسػػػاتذة بػػػالمجمس العممػػػي لكّميػػػة العمػػػوـ االقتصػػػادية والعمػػػوـ التجاريػػػة وعمػػػوـ  -

 .2018جانفي  17المؤّرخ في  3ئرالتسيير بجامعة الجزا
 

 رر ـــــيـق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية  المادة األولى:
 .1والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة الجزائر
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موـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الع: 3المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. ،1بجامعة الجزائر

ىذا القرار  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :4المادة 
 عممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ال

 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2017جانفي  29المؤرخ في  135الذي يعّدل القرار رقم  2018أفريل  16المؤّرخ في  352قم ممحـــق بالقـــرار ر 
 3الجزائر بجامعة والعموم التجارية وعموم التسيير لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميـة العموم االقتصادية المحدد
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، أستاذ،ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التسيير باشي أحمد 1
 عميد الكّمية عمي عبد هللا 2
 نائب العميد مكمف بالبيداغوجيا وشؤوف الطمبة بناي مصطفى 3
 نائب العميد مكمف بالدراسات العميا والعبلقات الخارجية بومديف يوسف 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية فاضل عبد القادر 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير بمقاسـ بوعبلـ 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية زايد مراد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية كساب عمي 8
 رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير كةحفيع ممي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية كواش خالد 10
 ممّثل األساتذة مف مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية دراجي كريمو 11
 ممّثل األساتذة مف مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية رجراج دمحم 12
 ممّثل األساتذة مف مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير كماؿبف موسى  13
 ممّثل األساتذة مف مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بف لوكيل رمضاف 14
 ممّثل األساتذة مف مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية أيت دمحم مراد 15
 مدير مخبر بحث قدي عبد المجيد 16
 مدير مخبر بحث خالّداوي الشي 17
 مدير مخبر بحث بف حمودة محبوب 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سايب الزيتوني 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شنايت مراد 20
 مسؤولة المكتبة بباسي زىية 21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016سبتمبر  26المؤرخ في  1508يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤرخ في  353رار رقم ـــــق

 بكّمية العموم االقتصادية المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم التسيير
 3والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17اسي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئ -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،  الذي 2003

أكتػػػػوبر سػػػػنة  22الموافػػػػق  1430ذي القعػػػػدة  عػػػػاـ  3المػػػػؤرخ فػػػػي  341-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
  .والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعدؿ 2009

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي 

وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ عمػػوـ التسػػيير بكّميػػة العمػػوـ االقتصػػادية والعمػػوـ  -
   .2018جانفي  17المؤّرخ في  3التجارية وعمـو التسيير بجامعة الجزائر

 

 رر ـــــيـق
 

ا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّمية العمـو ييدؼ ىذ المادة األولى:
 ، 1االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة الجزائر

جارية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ الت :3المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وعمـو التسيير بجامعة الجزائر

ىذا القرار  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :4المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 والبحث العممي  وزير التعميم العالي                                                                                                                 

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحّدد لمقائمة  2016سبتمبر  26المؤرخ في  1508الذي يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16المؤّرخ في  353ممحــق بالقــرار رقم 
 3االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر بكّمية العموم االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم التسيير

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ  حفيع مميكة 1
 رئيس القسـ بمقاسـ بوعبلـ 2
 أستاذ مزعاش عمي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" يبالة فريد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رجراج أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" اض عبد القادرري 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" كرمية نسريف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016سبتمبر  26 المؤرخ في 1507يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤرخ في  354رقم رار ــــق

 ة العممية لقسـم العموم التجاريةألعضاء المجنلمقائمة االسمية  المحّدد
 3بكّمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .حكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء ال



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   161

 

 

غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003

أكتػػػػوبر سػػػػنة  22الموافػػػػق  1430ذي القعػػػػدة  عػػػػاـ  3المػػػػؤرخ فػػػػي  341-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
  .والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعدؿ 2009

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

العمميػة لقسػـ العمػوـ التجاريػة بكّميػة العمػوـ االقتصػادية والعمػوـ وبناًء عمى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بالمجنػة  -
   .2018جانفي  17المؤّرخ في  3التجارية وعمـو التسيير بجامعة الجزائر

 

 رر ـــــيـق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّمية العمـو  المادة األولى:
 ، 1االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة الجزائر

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكّمية العموـ االقتصادية والعمـو  :3المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1التجارية وعمـو التسيير بجامعة الجزائر

ىذا القرار  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1مدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائريكمف ال :4المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد  2016سبتمبر  26المؤرخ في  1507الذي يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16المؤّرخ في  354ــرار رقم ممحــق بالق
 3ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجاريةبكّمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائر

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ أ كواش خالد 1
 رئيس القسـ زايد مراد 2
 أستاذ معيف اميف السيد 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحمي عز الديف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حجاف عمر 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بكطاش فتيحة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جنيدي مراد 7
 ب"أستاذ مساعد قسـ " بومبالي بشير 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016سبتمبر  26المؤرخ في  1506يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤرخ في  355قرار رقم 

 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم العموم االقتصادية
 3التجارية وعموم التسيير بجامعة الجزائربكّمية العموم االقتصادية والعموم 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424ثانيػػة عػػاـ جمػػادى ال 24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003

أكتػػػػوبر سػػػػنة  22الموافػػػػق  1430ذي القعػػػػدة  عػػػػاـ  3المػػػػؤرخ فػػػػي  341-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
  .والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعدؿ 2009

 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13قتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ وبم -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ  -
   .2018جانفي  17المؤّرخ في  3لتجارية وعمـو التسيير بجامعة الجزائرا

 

 رر ـــــيـق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّمية  المادة األولى:
 ، 1العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة الجزائر

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّمية العموـ االقتصادية والعمـو : 3لمادة ا
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1التجارية وعمـو التسيير بجامعة الجزائر

ىذا القرار  كل فيما يخصو، بتطبيق، 1يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :4المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  
 طـاىر حجـار      األستاذ                                                                                                                          

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المحّدد لمقائمة  2016سبتمبر  26المؤرخ في  1506قم الذي يعّدل القرار ر ، 2018أفريل  16المؤّرخ في  355ممحــق بالقــرار رقم 

 3زائراالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم العموم االقتصادية بكّمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة الج
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ  كساب عمي 1
 رئيس القسـ فاضل عبد القادر 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عيدودي فاطمة الزىرة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بمحاج فتيحة 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ببلغ سامية 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بركات أحمد 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" كبور رشيدة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قادة دليمة 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد  2017جانفي  29المؤرخ في  133يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤرخ في  356رار رقم ـــق

 3ألعضاء المجنة العممية لقسـم الدراسات الدولية بكّمية العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر
 ير التعميم العالي والبحث العممي،إن وز 

 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003

أكتػػػػوبر سػػػػنة  22الموافػػػػق  1430ذي القعػػػػدة  عػػػػاـ  3المػػػػؤرخ فػػػػي  341-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
  .والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعدؿ 2009

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الدراسات الدولية بكّمية العمػوـ السياسػية والعبلقػات  -
   .2018جانفي  17المؤّرخ في  3الدولية بجامعة الجزائر

 

 رر ـــــيـق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الدراسات الدولية بكّمية  المادة األولى:
 ، 1العمـو السياسية والعبلقات الدولية بجامعة الجزائر

ّمية العموـ السياسية والعبلقات تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الدراسات الدولية بك :3المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الدولية بجامعة الجزائر

ىذا القرار  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :4المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2017جانفي  29المؤرخ في  133الذي يعّدل القرار رقم  2018أفريل  16المؤّرخ في  356ممحــق بالقــرار رقم 
 3العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائرالمحّدد ألعضاء المجنة العممية لقسـم الدراسات الدولية بكّمية 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ  بف خميف عبد الوىاب 1
 رئيسة القسـ بورناف نعيمة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غرس صال  3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" رباحي أمينة 4
ضر قسـ "ب"أستاذ محا بوقاعدة توفيق 5  
 أستاذ مساعد قسـ "أ" وىبي زكريا 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحّدد ألعضاء  2017جانفي  29المؤرخ في  134يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤرخ في  357قرار رقم 

 3لعموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائرالمجنة العممية لقسـم التنظيم السياسي واإلداري بكّمية ا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذي 2003
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أكتػػػػوبر سػػػػنة  22الموافػػػػق  1430ذي القعػػػػدة  عػػػػاـ  3المػػػػؤرخ فػػػػي  341-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -
  .لمعدؿوالمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، ا 2009

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

سياسػية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األسػاتذة بالمجنػة العمميػة لقسػـ التنظػيـ السياسػي واإلداري بكّميػة العمػوـ ال -
   .2018جانفي  17المؤّرخ في  3والعبلقات الدولية بجامعة الجزائر

 

 رر ـــــيـق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التنظيـ السياسي واإلداري  المادة األولى:
  .1بكّمية العموـ السياسية والعبلقات الدولية بجامعة الجزائر

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التنظيـ السياسي واإلداري بكّمية العموـ السياسية  :3 المادة
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1والعبلقات الدولية بجامعة الجزائر

ىذا القرار  بتطبيق ، كل فيما يخصو،1يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :4المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  
     األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2017جانفي  29في المؤرخ  134الذي يعّدل القرار رقم  2018أفريل  16المؤّرخ في  357ممحــق بالقــرار رقم 

 3المحّدد ألعضاء المجنة العممية لقسـم التنظيم السياسي واإلداري بكّمية العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ  حميطوش يوسف 1
 رئيس القسـ اعراج سميماف 2
 ذة محاضرة قسـ "أ"أستا مقدـ نجية 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" فاضل أماؿ 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" تيغيمت فرحات سميرة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صحراوي يسعد شريف 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017جانفي  29المؤرخ في  132يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤّرخ في  358رار رقم ــق

 3المحّدد ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .ف أعضاء الحكومةوالمتضّمف تعيي
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
أكتػػػػوبر سػػػػنة  22الموافػػػػق  1430ذي القعػػػػدة  عػػػػاـ  3المػػػػؤرخ فػػػػي  341-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعدؿ 2009
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 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية 2014في جان 28المؤرخ في  30وبموجب القرار رقـ  -
 .3العمـو السياسية والعبلقات الدولية بجامعة الجزائر

وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لكّميػػة العمػػوـ السياسػػية والعبلقػػات الدوليػػة بجامعػػة  -
 .2017ديسمبر  18المؤّرخ في  3الجزائر

 رر ـــــيـق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ السياسية  المادة األولى:
 .1والعبلقات الدولية بجامعة الجزائر

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمـو السياسية والعبلقات الدولية بجامعة  :3المادة 
 قا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.وف ،1الجزائر

ىذا القرار  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :4المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2017جانفي  29المؤرخ في  132الذي يعّدل القرار رقم  2018أفريل  16المؤّرخ في  358ممحـــق بالقـــرار رقم 
 3المحّدد ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية،ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الدراسات الدولية رقوؽ سالـب 1
 عميد الكّمية دمحم خوجة 2
 نائب العميد مكمف بالبيداغوجيا وشؤوف الطمبة عمي لكحل 3
 نائب العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية مراد فوؿ 4
 رئيس قسـ التنظيـ السياسي واإلداري  راج سميمافاع 5
 رئيس قسـ الدراسات الدولية نعيمة بورناف 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ التنظيـ السياسي واإلداري  حميطوش يوسف 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الدراسات الدولية بف خميف عبد الوىاب 8
 األستاذية عف قسـ التنظيـ السياسي واإلداري  ممّثل األساتذة ذوي مصفّ  شاطر باش أحمد 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ التنظيـ السياسي واإلداري  سمارة نصير 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الدراسات الدولية مصباح عامر 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف العقوف جموؿ 12
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف عياد مميكة 13
 مدير مخبر بحث جفاؿ عمار 14
 مدير مخبر بحث بوحوش عمار 15
 مدير مخبر بحث مزوي دمحم رضا 16
 مسؤوؿ المكتبة نبيمة بف يحي 17

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017جانفي  29المؤرخ في  129القرار رقم  يعّدل، 2018أفريل  16مؤّرخ في  359رار رقم ــــق
 3المحّدد ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموم االعالم واالتصال بجامعة الجزائر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .ييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف تع
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
أكتػػػػوبر سػػػػنة  22الموافػػػػق  1430ذي القعػػػػدة  عػػػػاـ  3المػػػػؤرخ فػػػػي  341-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعّدؿ 2009
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 3اتذة بػػالمجمس العممػػي لكّميػػة عمػػوـ االعػػبلـ واالتصػػاؿ بجامعػػة الجزائػػروبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػ -

 .2016افريل  28المؤّرخ في 
  رر ـــــيـق

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ االعبلـ واالتصاؿ  المادة األولى:
 .1بجامعة الجزائر

وفقا لمجدوؿ  ،1مية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ االعبلـ واالتصاؿ الجزائرتحدد القائمة االس :3المادة 
 الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :4المادة 
 لعممي.الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا

 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2017جانفي  29المؤرخ في  129الذي يعّدل القرار رقم  2018أفريل  16المؤّرخ في  359قم ممحـــق بالقـــرار ر 
 3تصال بجامعة الجزائرالمحّدد ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموم االعالم واال 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو االتصاؿ صفواف عصاـ حسيني 1
 عميد الكّمية حمدي أحمد 2
 نائب العميد مكمف بالدراسات وشؤوف الطمبة شعباف شاوش جماؿ 3
 العميد مكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجيةنائب  بصيص الطاىر 4
 رئيس قسـ عمـو االعبلـ شيحاني سعد 5
 رئيسة قسـ عمـو االتصاؿ عطوي مميكة 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو االعبلـ عجاف عزت 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ عمـو االتصاؿ يخمف فايزة 8
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو االعبلـممّثل  شوتري أحمد 9
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 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو االعبلـ فبلؽ أحمد 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو االتصاؿ بوجمعة رضواف 11
 مديرة مخبر بحث عمراني أوريدة 12
 مدير مخبر بحث بوكروح مخموؼ 13
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف اب هللا حكيمةج 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قادـ جميمة  15
 مسؤوؿ المكتبة بياس عادؿ نصير 16

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2017انفي ج 29المؤرخ في  131يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مؤرخ في  360رار رقم ــــق
 3المحّدد ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم االتصال بكّمية عموم االعالم واالتصال بجامعة الجزائر

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .الحكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء 
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
أكتػػػػوبر سػػػػنة  22 الموافػػػػق 1430ذي القعػػػػدة  عػػػػاـ  3المػػػػؤرخ فػػػػي  341-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعدؿ 2009
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ة العمميػػة لقسػػـ عمػػوـ االتصػػاؿ بكّميػػة عمػػوـ االعػػبلـ واالتصػػاؿ وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػ -

   .2016أفريل  28المؤّرخ في  3بجامعة الجزائر
 

 رر ـــــيـق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ االتصاؿ بكّمية عمـو  المادة األولى:
  ،1االعبلـ واالتصاؿ بجامعة الجزائر

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ االتصاؿ بكّمية عموـ االعبلـ واالتصاؿ بجامعة  :3المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر

ار ىذا القر  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :4المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2017جانفي  29المؤرخ في  131الذي يعّدل القرار رقم  2018أفريل  16المؤّرخ في  360ممحــق بالقــرار رقم 
 3المحّدد ألعضاء المجنة العممية لقسـم عموم االتصال بكّمية عموم االعالم واالتصال بجامعة الجزائر

 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ  يخمف فايزة 1
 رئيسة القسـ عطوي مميكة 2
 أستاذة محاضر قسـ "أ" معتوؽ فتحية 3
 ذة محاضر قسـ "ب"أستا بف عمروش فريدة 4
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" بف مكي فطومة  5
 أستاذة مساعدة قسـ "ب" سبلـ كيينة 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017جوان  28المؤّرخ في  739يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16مـؤّرخ في  361رار رقم ـــق

 3االسمية ألعضاءالمجمس العممي لجامعة الجزائر المحـدد لمقائمـة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424مػػادى الثانيػػة عػػاـ ج 24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
أكتػػػػوبر سػػػػنة  22الموافػػػػق  1430ذي القعػػػػدة  عػػػػاـ  3المػػػػؤرخ فػػػػي  341-09وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

  .ؿوالمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعدّ  2009
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 .2017جانفي 26المؤّرخ في  3وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة الجزائر  -

 

 رر ـــــيـق
 

 .1ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الجزائر المادة األولى:
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الجزائر :3المادة 
، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار 1مدير جامعة الجزائريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و  :4المادة 

 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2017جوان  28المؤّرخ في  739ذي يعّدل القرار رقم ال 2018أفريل  16المـؤّرخ في  361ممحق بالقرار رقم 
 3المحـدد لمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الجزائر

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة شريط راب  1
لي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالتكويف العا بف طبيبل ذورية ياسمينة 2

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو أورزيق إلياس 3
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نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  بناي مصطفى 4
 والتكويف العالي في التدرجوالشيادات 

 عميد كّمية العمـو االقتصادية العمـو التجارية وعمـو التسيير عمي عبد هللا 5
 عميد كّمية العمـو السياسية و العبلقات الدولية دمحم خوجة 6
 عميد كّمية عمـو االعبلـ واالتصاؿ حمدي أحمد 7
 مدير معيد التربية البدنية والرياضية يوسفي فتحي 8
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو االقتصادية العمـو التجارية وعمـو التسيير باشي أحمد 9
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو السياسية و العبلقات الدولية برقوؽ سالـ 10
 رئيس المجمس العممي لكّمية عمـو االعبلـ واالتصاؿ صفواف عصاـ حسيني 11
 س المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضيةرئي بف عكي محند أكمي 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو االقتصادية العمـو التجارية وعمـو التسيير عدلي زىير 13
 يرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو االقتصادية العمـو التجارية وعمـو التسي بوييي دمحم 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو السياسية و العبلقات الدولية مرزود حسيف 15
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية العمـو السياسية و العبلقات الدولية تيغزة زىرة 16
 االعبلـ واالتصاؿممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية عمـو  بعزيز ابراىيـ 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كّمية عمـو االعبلـ واالتصاؿ شعباني عبد القادر 18
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التربية البدنية والرياضية بوخراز رمضاف 19
 لبدنية والرياضيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التربية ا جبالي رمضاف 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عرفة رضواف 21
 أستاذ بجامعة المدية زغدار أحمد 22
 أستاذ بجامعة خميس مميانة بف عناية جموؿ 23
 مسؤولة المكتبة المركزية بباسي زىية 24

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017جانفي  29المؤرخ في  136يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  16ؤّرخ في م 362رار رقم ــــق

 3المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ة عػاـ ذي القعػد 52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذي 2003
أكتػػػػوبر سػػػػنة  22الموافػػػػق  1430ذي القعػػػػدة  عػػػػاـ  3المػػػػؤرخ فػػػػي  341-09تنفيػػػػذي رقػػػػـ وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو ال -

 .والمتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ، المعّدؿ 2009
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .بحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي وال
 3وبنػاًء عمػى محضػر انتخػاب ممّثمػي األسػاتذة بػالمجمس العممػي لمعيػد التربيػة البدنيػة والرياضػية بجامعػة الجزائػر -

 .2016ماي  22المؤّرخ في 
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 رر ـــــيـق
 

ضية ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والريا :المادة األولى
 .1بجامعة الجزائر

وفقا  ،1تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر :3المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

لقرار ىذا ا ، كل فيما يخصو، بتطبيق1يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر :4المادة 
 الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018أفريل  16حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2017 جانفي 29المؤرخ في  136الذي يعّدل القرار رقم  2018أفريل  16المؤّرخ في  362قم ممحـــق بالقـــرار ر 

 3المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر
 الصفػة االسـ والمقػب الرقم
 رئيس المجمس العممي لممعيد،ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لممعيد بف عكي محند اكمي 1
 مدير المعيد بمغوؿ فتحي 2
 المدير المكّمف بالدراسات والشؤوف المرتبطة بالطمبة مساعد يوسف فتحي 3
 مساعد المدير المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي فراحية صبيرة 4
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لممعيد نافي راب  5
 مدير مخبر بحث بف تومي عبد الناصر 6
 مدير مخبر بحث بوخراز رضواف 7
 ر بحثمدير مخب ساكر طارؽ  8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوزواد سعيد 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف برجة كماؿ 10
 مسؤوؿ المكتبة لشبلح رياض 11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2018أفريل  18مؤرخ في  قــرار

 ى مديريـة الخدمـات الجامعيـة البميـدة العفـرون لد 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -
 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية

، 1982سػػػػبتمبر سػػػػنة  11الموافػػػػق  1402ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  23المػػػػؤرخ فػػػػي  303-82بمقتضػػػػى المرسػػػػـو رقػػػػـ  -
 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية

، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

، 1995مػػػارس سػػػنة  22الموافػػػق  1415شػػػواؿ عػػػاـ  21 المػػػؤرخ فػػػي 84-95بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 .المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ
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، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -
 .ث العمميالمحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبح

، 2004ديسػػػمبر سػػػنة  22 الموافػػػق 1425ذي القعػػػدة عػػػاـ  10 ؤرخ فػػػيػالقػػػػرار الػػػوزاري المشتػػػػرؾ المػػػػبمقتضػػػى  -
، المتضػػمف إنشػػاء مػػديريات الخػػدمات الجامعيػػة وتحديػػد مقرىػػا وقائمػػة اإلقامػػات الجامعيػػة التابعػػة ليػػا ومشػػػتمبلتيا

 .المعدؿ والمتمـ
، المتضػػػػػمف فػػػػػػرز األصػػػػػوات اإلنتخػػػػػػاب لجنػػػػػة الخػػػػػدمات 2018يفػػػػػري سػػػػػنة ف 20نظػػػػػػػػػػػػرا لممحضػػػػػػر المػػػػػػؤرخ فػػػػػي  -

 .اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية البميدة العفروف 
، المتضمػػػػػف التشػػػػكيمة النيائيػػػػػة ألعضػػػػاء لجنػػػػػة الخدمػػػػػات 2018مػػػػارس سػػػػنة  05نظػػػػػػػػػػػرا لممحضػػػػر المػػػػػؤرخ فػػػػي  -

 .بميدة العفروف اإلجتماعيػة لػدى مديرية الخدمات الجامعية ال
 

 رر ـــــيـق
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية البميدة العفروف. المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :3المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 فتاح، شكيكف -41 بف بريؾ حكيـ، -44 قرشوش حسيف، -41
 داودي زوبير، -44 بمعربي ياسيف، -43 قروؼ فريد، -42
 بومجاف فوزية، -47 مصباح أحمد، -46 سيدي موسى دمحم، -45

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 كاىف دمحم، -41 بوشارب سياـ، -44 بكميوف قيس دمحم، -41

 خ اإلمضاء عمى القرار.( سنوات إبتداء مف تاري41تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :4المـادة 
يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية البميدة العفروف، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية  :5المادة 

 لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 3129أفريل  29حـرر بالجزائر في                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                            
 األمين العام                                                                                                       
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الخدمات االجتماعية يتضمن تجديد تشكيمة لجنة 2018أفريل  18مؤرخ في  قــرار

 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة معسكـر 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

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

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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، 1995مػػػارس سػػػنة  22الموافػػػق  1415شػػػواؿ عػػػاـ  21المػػػؤرخ فػػػي  84-95بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 .المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  -
 .العالي والبحث العممي المحدد لصبلحيات وزير التعميـ

، 2004ديسػػػمبر سػػػنة  22 الموافػػػق 1425ذي القعػػػدة عػػػاـ  10 ؤرخ فػػػيػالقػػػػرار الػػػوزاري المشتػػػػرؾ المػػػػبمقتضػػػى  -
، المتضػػمف إنشػػاء مػػديريات الخػػدمات الجامعيػػة وتحديػػد مقرىػػا وقائمػػة اإلقامػػات الجامعيػػة التابعػػة ليػػا ومشػػػتمبلتيا

 .المعدؿ والمتمـ
، المتضمف فػرز األصوات الخاصة باإلنتخػاب لجنة الخػدمات 2017نوفمبر سنة  30مػؤرخ في نظػػػػػػػرا لممحضػر ال -

 .اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية معسكر
، المتضمػػػػف التشػػػكيمة النيائيػػػػة ألعضػػػاء لجنػػػػة الخدمػػػػات 2017ديسػػػمبر سػػػنة  01نظػػػػػػػػػػرا لممحضػػػر المػػػػؤرخ فػػػي  -

 .ات الجامعية معسكراإلجتماعيػة لػدى مديرية الخدم
 

 رر ـــــيـق
 

 : تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية معسكر.المـادة األولى
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :3المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 جميل،لقاـ عبد ال -41 تاغزوت بمحوؿ، -44 لعوج سفياف، -41
   عبلؿ دحو، -43 بونعامة بف عربية، -42

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   باية شقروف، -44 بوريقة بف عربية، -41

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.41تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :4المـادة 
ػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ تكمف مديػرة الخدمات الجامعية معسكر، بتنفيذ ىذا الق :5المادة 

 العالي والبحث العممي.
 3129أفريل  29حـرر بالجزائر في                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                            
 األمين العام                                                                                                       

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2016افريل  19المؤرخ في  275يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  19مؤرخ في  363رقم  قــرار
 ببوسعادة )والية المسيمة( ساتذةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لأل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434 ربيػع األوؿ عػاـ 18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2015يوليػػو سػػنة  16الموافػػق  1436رمضػػاف عػػاـ  29المػػؤرخ فػػي  187- 15وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ -
 والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لؤلساتذة ببوسعادة )والية المسيمة( 

 2016يونيػػو سػػنة  14الموافػػق  1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16التنفيػػذي رقػػـ وبمقتضػػى المرسػػـو  -
 منو 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 

، الػػػذي يحػػػدد القائمػػػة االسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة 2016أفريػػػل  19المػػػؤرخ فػػػي  275وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -
 تذة ببوسعادة )والية المسيمة(، المعدؿ.المدرسة العميا لؤلسا

 

 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ، والمذكور أعبله، كما 4414أفريل  17المؤرخ في  453يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبح :3المادة 
  2018 أفريل 19حرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة )والية المسيمة( قائمة أعضاء مجمس إدارة

 ن:واألعضاء المعين - 1
 القطاع ةالصف االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا بف يعيش كريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بوزياني عبد الحق -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بميوشات وليد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو فكراش عمار -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو د لخضرمنا -
 .ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ عضو مرموشي دمحم -

 

 "....................................والباقي بدون تغيير................................... "
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016جوان  2المؤرخ في  546يعدل القرار رقم  ، 2018 أفريل 19مؤرخ في  364رقم  قــرار

 قالمة لدى جامعةالعموم اإلنسانية واالجتماعية القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  الذي يحدد
 

  إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17ـ المرسوـ الرئاسي رق ىبمقتض -

  .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  273-01وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ2001
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  279-03المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  وبمقتضػػػى -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونػة لكميػة العمػـو اإلنسػانية 2010جواف  24المؤرخ في  202وبمقتضى القرار رقـ  -
 واإلجتماعية لدى جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ.

الػػذي يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس كميػػة العمػػـو  2016جػػواف  2رخ فػػي المػػؤ  546وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 اإلنسانية واإلجتماعية لدى جامعة قالمة. 

 رر ـــــيـق
 

، والمذكور أعبله، كما ىو محدد 4414جواف  4المؤرخ في  324يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3ـادة لــما
 2018أفريل  19حـرر بالجزائر في                                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                 
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العموم اإلنسانية واإلجتماعية لدى جامعة قالمة قائمة أعضاء مجمس كمية

 الصفة والمقب اإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا وسفقاسمي ي -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بورغدة رمضاف -
 مدير مخبر شرقي دمحم -
 رئيس قسـ اآلثار معمـ دمحم فوزي  -
 رئيس قسـ التاريخ براىمي ابراىيـ  -
 رئيس قسـ عمـ اإلجتماع سريدي دمحم المنصف -
 رئيس قسـ الفمسفة حاج عمي كماؿ -
 اإلعبلـ واإلتصاؿ وعمـ المكتباترئيس قسـ عمـو  عثمانية عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التاريخ خالدي مسعود -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ التاريخ اوالد ضياؼ راب  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلثار جراب عبد الرزاؽ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلثار دزرارقة مرا -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـ اإلجتماع بوصنبورة عبد هللا -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـ النفس حرقاس وسيمة -
 ف األستاذية عف قسـ عمـ النفسممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مص براىمية سميرة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفمسفة مراجي راب  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعبلـ واإلتصاؿ وعمـ المكتبات خشة احسف -
 اإلعبلـ واإلتصاؿ وعمـ المكتبات ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو نمامشة راب  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف غربي الحواس -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف كحوؿ سعودي -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات مومف أحمد -
 قنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف و الت بمغز أميرة -
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 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ التاريخ مرزوقي خالد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اآلثار بمقريني عمار -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـ اإلجتماع دمحماتني عبد الغفار -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـ النفس بف ناصر حمزة -
 بة عف الطمبة عف قسـ الفمسفةممثمة منتخ سعايدية بشرى  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو اإلعبلـ واإلتصاؿ وعمـ المكتبات زياية مراد -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018 أفريل 19مؤرخ في  365رقم  قــرار

 قالمة لدى جامعة اآلداب والمغات مجمس كمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

  .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  273-01وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ2001
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  279-03وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 39و 37اف الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادت ،2003
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمغػات ، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة اآلداب وا2010جواف  24المؤرخ في  198رقـ  روبمقتضى القرا -

 لدى جامعة قالمة. 
 رر ـــــيـق

 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  17تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

 .ة اآلداب والمغات لدى جامعة قالمةكمي القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق ليذا  كمية اآلداب والمغات لدى جامعة قالمة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس :3الــمـادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :4الــمـادة 

 2018أفريل  19حـرر بالجزائر في                                                                                                              
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لدى جامعة قالمة اآلداب والمغات قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا بوميرة عبد العزيز -
 رئيس المجمس العممي لمكمية طولقي الدي -
 مدير مخبر قيدـو ميمود -
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 دب العربيرئيس قسـ المغة واأل عميار العياشي -
 رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية حمامدية سمير -
 رئيس قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية دخاخنة عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عاتي مراد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف نصيب مرواف -
 ف والتقنييف وعماؿ الخدماتعف المستخدميف اإلدارييممثل منتخب  بخاخشة عبد الحق -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب  يخمف دمحم سفياف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية موشارة دمحم أيوب -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018 أفريل 19 مؤرخ في 366رقم  قــرار

 قالمة لدى جامعة الحقوق والعموم السياسيةكمية  مجمس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

  .معدؿ، الوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  273-01وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ2001
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  279-03وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 39و 37د مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف الذي يحد ،2003
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة الحقػوؽ والعمػوـ 2010جواف  24المؤرخ في  203رقـ وبمقتضى القرار  -

 السياسية لدى جامعة قالمة. 
 رر ـــــيـق

 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  17تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
معدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، ال4441غشت سنة  41الموافق  1242

 .كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة قالمة القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ  كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدى جامعة قالمة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس: 3الــمــادة 

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :4ـمـادة الــ

 2018أفريل  19حـرر بالجزائر في                                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة قالمة قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم 
 دة الكمية، رئيسةعمي غزالني وداد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية منصر جماؿ -
 مدير مخبر بوصنوبرة خميل -
 رئيسة قسـ الحقوؽ  العايب سامية -
 رئيس قسـ العمـو السياسية حميداني سميـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  حسوف دمحم عمي -
 ة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ ممثمة منتخبة عف األساتذ بوخميس سييمة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية زغوني راب  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف حديداف سفياف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف سعدوف اليميف -
 ارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلد ورفمة أحمد -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بمفرحي كريمة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الحقوؽ  نقيب ميدي -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ العمـو السياسية سميماني أحبلـ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2018 أفريل 19مؤرخ في  367رقم  قــرار

 قالمة لدى جامعةالرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة كمية  مجمس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17وافق الم 1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

  .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  273-01وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ2001
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424ادى الثانيػػػة عػػػاـ جمػػػ 24المػػػؤرخ فػػػي  279-03وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلح
، والمتضػػػمف إنشػػػاء األقسػػػاـ المكونػػػة لكميػػػة الرياضػػػيات 2010جػػػواف  24المػػػؤرخ فػػػي  197وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 واإلعبلـ اآللي وعمـو المادة لدى جامعة قالمة. 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  17تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

 .كمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي وعمـو المادة لدى جامعة قالمة القائمة االسمية ألعضاء مجمس
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 كمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي وعموـ المادة لدى جامعة قالمة جمستحدد القائمة االسمية ألعضاء م :3الــمــادة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.

 : ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.4الـــمـادة 
 2018أفريل  19حـرر بالجزائر في                                                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                             

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الرياضيات واإلعالم اآللي وعموم المادة لدى جامعة قالمة قائمة أعضاء مجمس كمية

 الصفة والمقب اإلسم
 عميد الكمية، رئيسا مدور عثماف -
 رئيس المجمس العممي لمكمية سريدي حميد -
 رئيس قسـ الرياضيات سقني سامي -
 رئيس قسـ اإلعبلـ اآللي كواحمة زيف الديف -
 رئيس قسـ عمـو المادة لوىابىامل عبد ا -
 مدير مخبر بوفمفل أحمد -
 مدير مخبر شاوي عبد الرزاؽ -
 مديرة مخبر نوار ليمى -
 مدير مخبر مرداس رشيد -
 مدير مخبر قادري مكي -
 مديرة مخبر شطيبي صباح -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات بوسطيمة نجيب -
 ثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضياتمم شاوي عبد الرزاؽ -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآللي بف حمزة كريمة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآللي زدادرة وردة -
 مصف األستاذية عف قسـ عمـو المادةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي  البريشي فاطمة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو المادة شقطمي سالـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عريس دمحم الصال  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف معيزي رفيق -
 يف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلداري خموفي نادية -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حمبلوي أحمد شوقي -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الرياضيات فريحي ساسية -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اإلعبلـ اآللي نبيمي شرؼ الديف -
 عمـو المادةممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  قشي مروة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2018 أفريل 19مؤرخ في  368رقم  قــرار

 قالمة لدى جامعةالعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير مجمس كمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17مرسوـ الرئاسي رقـ ال ىبمقتض -

  .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  273-01وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -
 .والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ 2001

غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  279-03وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -
 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003

، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434بيع األوؿ عاـ ر  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، والمتضػػػػمف إنشػػػػاء األقسػػػػاـ المكونػػػػة لكميػػػػة العمػػػػػـو 2010جػػػػواف  24المػػػػؤرخ فػػػػي  199وبمقتضػػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  -
 اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة قالمة. 

 

 رر ـــــيـق
جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  17تطبيقا ألحكاـ المادة  لمادة األولى:ا

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242
 .لتسيير لدى جامعة قالمةكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو ا القائمة االسمية ألعضاء مجمس

 كمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة قالمة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس: 3الــمــادة 
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :4الـــمـادة 
 2018أفريل  19حـرر بالجزائر في                                                                                                                  

 العالي والبحث العممي وزير التعميم                                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة قالمة قائمة أعضاء مجمس كمية

 الصفة والمقب اإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا نعموف وىاب -
 رئيس المجمس العممي لمكمية خميل عبد الرزاؽ -
 رئيس قسـ العمـو اإلقتصادية بضياؼ عبد المالؾ -
 رئيس قسـ العمـو التجارية بف الشيخ توفيق -
 رئيس قسـ عمـو التسيير جبليمية كريـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلقتصادية  غردة عبد الواحد -
 ة عف قسـ العمـو اإلقتصاديةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذي صاولي مراد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية خروؼ منير -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بوعزيز ناصر -
 لتسييرممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو ا مجمخ بف عبد الحق سميـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بخاخشة موسى -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف زراري نور الديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سبلوي رفيق -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ماضي يوسف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات يباف خير الديفش -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو اإلقتصادية سحري أميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو التجارية مزىودي دمحم تقي الديف -
 رممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو التسيي ترايعية سامي عقبة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2018 أفريل 19مؤرخ في  369رقم  قــرار
 قالمة، المتمم لدى جامعة العموم والتكنولوجيامجمس كمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

  .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  273-01وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ2001
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  279-03التنفيػػػذي رقػػػـ وبمقتضػػػى المرسػػػـو  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003
، 2013ينػاير سػنة  30ق الموافػ 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضػػػػمف إنشػػػػاء األقسػػػػاـ المكونػػػػة لكميػػػػة العمػػػػػـو 2010جػػػػواف  24المػػػػؤرخ فػػػػي  200وبمقتضػػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  -

 والتكنولوجيا لدى جامعة قالمة المتمـ. 
 رر ـــــيـق

 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41المرسـو التنفيذي رقـ  مف 17تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

 .كمية العمـو والتكنولوجيا لدى جامعة قالمة القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق  كمية العموـ والتكنولوجيا لدى جامعة قالمة اء مجمستحدد القائمة االسمية ألعض :3الــمـادة 

 ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :4الــمـادة 

 2018أفريل  19حـرر بالجزائر في                                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                               

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العموم والتكنولوجيا لدى جامعة قالمة مس كميةقائمة أعضاء مج
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا قنفود دمحم -
 رئيس المجمس العممي لمكمية يمس دمحم عثماف -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية والري  بمعابد لزىر -
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ واإلتصاالت السمكية والبلسمكية بوعبلؽ احسف -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية تيبوشريط السب -
 رئيس قسـ اليندسة اإللكتروتقنية واألتوماتيؾ منداسي سفياف -
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق نمامشة عبد الرفيق -
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية بوجاىـ حسيف -
 مديرة مخبر كشيدة سياـ -
 مدير مخبر ولعة نور الديف -
 مدير مخبر بوكروش عبد الياني -
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 مدير مخبر ة دمحم الحسيفبف حمز  -
 مدير مخبر سطحو حميد -
 مدير مخبر بزازي عبد الرزاؽ -
 مدير مخبر رضاضعة صال  -
 مدير مخبر بوجاىـ جميل -
 مدير مخبر لمزادمي احسف -
 مدير مخبر نواورية دمحم الصال  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق عفوف عابد دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق جاب هللا مالؾبف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية فريحي جماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة اإللكتروتقنية واألتوماتيؾ قاشي ميمود -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة اإللكتروتقنية واألتوماتيؾ شمس الديف فراقة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ واإلتصاالت السمكية والبلسمكية عابد جماؿ -
 لكترونيؾ واإلتصاالت السمكية والبلسمكيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإل نميسي دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية عمقمة جماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية العزري يوسف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بوذراع مسعود -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عيدو دمحم -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مشطري مراد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سعايدية السعيد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ ىندسة الطرائق قادري دمحم الشريف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة الميكانيكية مدخبيزي أح -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة اإللكتروتقنية واألتوماتيؾ لعمايرية سيف الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ المدنية والري  بوخروبة إسحاؽ -
 السمكية والبلسمكية ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اإللكترونيؾ واإلتصاالت بوزعرورة فوزي  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اليندسة المعمارية أوجاني سممى -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2018 أفريل 19مؤرخ في  370رقم  قــرار

 قالمة لدى جامعةن عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكو مجمس كمية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

  .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  273-01وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة قالمة، المعدؿ والمتمـ2001
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  279-03وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

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

طبيعػػة ، والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة عمػػـو ال2010جػػواف  24المػػؤرخ فػػي  201وبمقتضػى القػػرار رقػػـ  -
 والحياة وعموـ األرض والكوف لدى جامعة قالمة. 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  17تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

 .كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف لدى جامعة قالمة ئمة االسمية ألعضاء مجمسالقا
 كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف لدى جامعة قالمة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس :3الـمـادة 

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
 نشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في ال :4الــمـادة 

 2018أفريل  19حـرر بالجزائر في                                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون لدى جامعة قالمة قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 ميد الكمية، رئيساع بف وارث جماؿ الديف -
 رئيس المجمس العممي لمكمية شماـ مبروؾ -
 مديرة مخبر سمراوي شنافي فرح -
 مدير مخبر حوحامدي موسى -
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة عيساوي رياض -
 رئيسة قسـ البيولوجيا بومعزة عواطف -
 رئيس قسـ البيئة وىندسة المحيط قصوري سمير -
 سمؾ األساتذة المساعديف ممثل منتخب عف مزروع اليميف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2018 أفريل 19مؤرخ في  371رقم  قــرار

 لدى جامعة بجاية العموم اإلنسانية واالجتماعيةمجمس كمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17سوـ الرئاسي رقـ المر  ىبمقتض -

 .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليػو سػنة  7الموافػق  1419ـ ربيػع األوؿ عػا 13المػؤرخ فػي  218-98المرسوـ التنفيذي رقـ  ىوبمقتض -

 .شاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـالمتضمف إن
غشػػػت سػػػنة  23الموافػػػق  1424جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  24المػػػؤرخ فػػػي  279-03بمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ و  -

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

العمػـو اإلنسػانية ، والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة 2011جػانفي  18المؤرخ في  50وبمقتضى القرار رقـ  -
 لدى جامعة بجاية. واإلجتماعية

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  17كاـ المادة تطبيقا ألح المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

 لدى جامعة بجاية. كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعيةالقائمة االسمية ألعضاء مجمس 
لدى جامعة بجاية في الجدوؿ  العموـ اإلنسانية واإلجتماعية تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية :3الــمــادة 

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :4الـــمـادة 

 2018أفريل  19حـرر بالجزائر في                                                                                                                                                       
 حث العممي وزير التعميم العالي والب                                                                                                                   

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعة بجايةالعموم اإلنسانية واإلجتماعية لدى قائمة أعضاء مجمس كمية 
 الصفة  والمقب اإلسم  
 عميد الكمية رئيسا فراجي دمحم آكمي -
 رئيسة المجمس العممي لمكمية باشا)ـ( صحراوي إنتصار -
 رئيس قسـ العمـو اإلجتماعية زروؽ أحسف -
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية جودر سمير -
 رئيس قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جناد جماؿ -
 مديرة مخبر باعة )ـ( بوزيد صميحة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلجتماعية بومقورة نعيـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلجتماعية برتيمة عبد الحميـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية أوعثماني ستار -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية إدير عبد النور -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف محمود جادة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سوالمية عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو اإلجتماعية حمدوش ببلؿ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو اإلنسانية بف معمر بوعبلـ -
 عف قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةممثل منتخب عف الطمبة  بشير يوقرثاف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف خنوش عبد الوىاب -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات رزقي حكيـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2015ديسمبر  07المؤرخ في  1223يعدل القرار رقم، 2018أفريل  23مؤرخ في  372رقم  قــرار
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2011غشػت سػنة  22الموافػق  1432رمضػاف عػاـ  22المػؤرخ فػي  303-11ذي رقػـ وبمقتضى المرسوـ التنفيػ -

 .منو 2المتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼ،المتمـ، السيما المادة 
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 لي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العا
، الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة 2015ديسػػمبر 07المػػؤرخ فػػي  1223وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -

 المركز الجامعي بتندوؼ، المعدؿ. 
 رر ـــــيـق

 

، المعدؿ، والمذكور أعبله، 4413ديسمبر 45المؤرخ في  1441يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.ك

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3المادة 
  2018 أفريل 23حرر بالجزائر في                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                            
 األستاذ طاىر حجار                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 س إدارة المركز الجامعي بتندوفقائمة أعضاء مجم

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا دادة موسى بمخير  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو كبير عبدالكريـ -
 ممثل الوزير  المكمف بالتربية الوطنية، عضو كسرى ساعد  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف،  عضو ي طيب زواو  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو بريـ فييـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو مكي جموؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو معيف ابراىيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو  خالدي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو موالي عمار براىيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو روينة عبدهللا -
 ممثل الوالي. عضو خالدي بمخير -
 ."....................................والباقي بدون تغيير................................... "

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2016جانفي  28المؤرخ في  57يعدل قرار رقم ، 2018أفريل  23مؤرخ في  373رقم قرار 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة الذي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17ق المواف 1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
والمتضمف  2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  212-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -

  .امعةتحويل المدرسة العميا لؤلساتذة المتخصصة في اآلداب والعمـو اإلنسانية في قسنطينة إلي مدرسة خارج الج
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

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

 .منو 24ساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة الذي يحدد القانوف األ
،الػػػػذي يحػػػػدد القائمػػػػة االسػػػػمية ألعضػػػػاء مجمػػػػس إدارة  2016جػػػػانفي  28المػػػػؤرخ فػػػػي  57وبمقتضػػػى القػػػػرار رقػػػػـ  -

 المدرسة العميا لؤلساتذة بقسنطينة.
 رر ـــــيـق

 

، والمذكور أعبله، كما ىو محدد  4414 جانفي 46المؤرخ في  35يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
  2018 ريلأف 23حرر بالجزائر في                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                               

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ن:واألعضاء المعين  -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي، رئيسا العقوف صال  -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو مسيخ كريمة -
 الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، ممثل عضو بوىالي دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو ليمور زناتي رحيمة -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو بف قدوار صال  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ. عضو بولعبرة عبد العزيز -

 

 ."....................................والباقي بدون تغيير........................... ........"
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الذي يحدد  2018مارس سنة  14المؤرخ في  214يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  29مؤرخ في  396قرار رقم 
 معي، المعدلالقائمة االسمية ألعضاء لجان تقييم المترشحين لمسابقة االلتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػػت سػػنة  17الموافػػق 1438ذي القعػػدة عػػػػاـ  25المػػؤرخ فػػي 243-17بمقتضػى المرسػػـو الرئػػػاسي رقػػـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2008مػايو سػنة  3افق المو  1429ربيع الثاني عػػاـ  27المؤرخ في  129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي
الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء لجػػاف تقيػػيـ  2018مػػارس سػػنة  14المػػؤرخ فػػي  214عمػػى القػػرار رقػػـ  بنػػػػاءً  -

 .اذ مساعد استشفائي جامعي، المعدؿالمترشحيف لمسابقة االلتحاؽ برتبة أست
 

 رر ـــــيـق
 

، والمذكور أعبله، بالنسبة لتخصص 4416مارس  12المؤرخ في  412يعدؿ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 ( طبقا لمممحق المرفق بيذا القرار.Biophysiqueالفيزياء الحيوية )

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المـادة 
  2018 أفريل 29حرر بالجزائر في                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                             
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 يعدلالذي  2018أفريل  29مؤرخ في ال 396رقم ممحق القرار 

  2018مارس سنة  14المؤرخ في  214القرار رقم  
   

BIOPHYSIQUE: 
Président : BEN YOUCEF  Mohamed TLEMCEN 
Membres :  BABA-AHMED Abderrazak SIDI-BEL-ABBES 

 
HIMEUR Mohamed El-Amine ALGER 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2018أفريل  29مؤرخ في  397قرار رقم   

 يتضمن رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكوين العالي
 

 عالي والبحث العممي،إن وزير التعميم ال
والمتضػمف  1975سػبتمبر سػنة  26الموافػق  1395رمضػاف عػاـ  20 المػؤّرخ فػي 59-75وبمقتضػى األمػر رقػـ  -

 .القانوف التجاري، المعّدؿ والمتّمـ
والمتضػمف  1999أبريػل سػنة  4الموافػق  1419ذي الحجػة عػاـ  18المػؤّرخ فػي  05-99وبمقتضى القػانوف رقػـ  -

 .منو 1مكرر 43عميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما المادة القانوف التوجييي لمت
 2017غشػػت سػػنة  20الموافػػق  1436رجػػب عػػاـ  25المػػؤّرخ فػػي  243-17وبمقتضػػى المرسػػـو الرئاسػػي رقػػـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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الػػذي  2013ر سػػنة ينػػاي 30ربيػػع األّوؿ عػػاـ الموافػػق  18المػػؤّرخ فػػي  77-13وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -
 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الػػذي يحػػّدد دفتػػر شػػروط تسػػميـ رخصػػة إنشػػاء  2016أكتػػوبر سػػنة  30المػػؤّرخ فػػي  1641وبمقتضػػى القػػرار رقػػـ  -
 .مؤسسة خاصة لمتكويف العالي

مجنػة المكّمفػة بدراسػة طمبػات الذي يحّدد صبلحيات ال 2017أبريل سنة  05المؤّرخ في  375وبمقتضى القرار رقـ  -
 .رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي وتشكيمتيا وسيرىا

 17بنػػاءا عمػػى قػػرار المجنػػة المكّمفػػة بدراسػػة طمبػػات رخصػػة إنشػػاء مؤسسػػة خاصػػة لمتكػػويف العػػالي المنعقػػدة بتػػاريخ  -
 .  2018يناير

 رر ـــــيـق
 

 1217ذي الحجة عاـ  16المؤّرخ في  43-77لقانوف رقـ مف ا 1مكرر 21تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
من  رخصة إنشاء  ، المعّدؿ والمتّمـ والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى1777أبريل سنة  2الموافق 

 .مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
قنيات التسيير الكائنة تسّمـ الرخصة إلى السيدة بوقاؿ أمينة بصفتيا مؤّسسة، إلنشاء مدرسة التكويف في ت :3المادة 

 .، الجزائر14144، دالي براىيـ. الشراقة 42بػػػػحي زواوي دمحم، حي عيف هللا رقـ 

مف ىذا القرار، بضماف تكوينات عميا مينية في الميسانس في  4يرخص لممؤسسة المذكورة في المادة  :4المادة 
 الشعب والتخصصات المحّددة طبقا لممحق ىذا القرار.

والمشار إليو أعبله، يسري مفعوؿ  4414أكتوبر سنة  14 المؤّرخ في 1421طبقا ألحكاـ القرار رقـ  :5المادة 
( سنوات ابتداء مف السنة الجامعية 41رخصة إنشاء مدرسة التكويف في تقنيات التسيير، لمدة ثبلث)

4416-4417. 
عف السجل التجاري ونسخة عف  يجب عمى مؤسسة مدرسة التكويف في تقنيات التسيير، تقديـ نسخة :6المادة 

المؤرخ  1421مف القرار رقـ  46والمادة  7مف المادة  1الكفالة البنكية طبقا لمشروط المحّددة في الفقرة 
 والمذكور أعبله. 4414أكتوبر سنة  14في 

 ( أشير ابتداء مف تاريخ استبلـ ىذا القرار.41ال يمكف أف يتعدى ىذا األجل أكثر مف ثبلثة )
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة مدرسة التكويف في تقنيات التسيير، كل فيما يخصو،  :7المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2018أفريل  29حـرر بالجزائر في                                                                                                                 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                                  
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق القرار

 مدرسة التكوين في تقنيات التسيير 
 التكوينات الميادين الشعب التخصصات

عموم اقتصادية والتسيير  ليسانس
 وعموم تجارية

 تسيير الفنادق والسياحة التسييرعموم 
 تجارة دولية عموم تجارية

 محاسبة مالية ماليةاقتصادية و عموم 
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 2016ماي  21المؤرخ في  463يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  30مؤرخ في  398رار رقم ـــق
  2 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17قـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي ر  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 12، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا2003
، 2011نػػوفمبر سػػنة  28الموافػػق  1433محػػـر عػػاـ  3المػػؤرخ فػػي  401-11وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 2، السيما المادة 2المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
، 2013ينػاير سػنة  30ق الموافػ 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
، الذي يحدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة جامعػة 2016ماي  21المؤرخ في  463وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.2قسنطينة
 رر ـــــيـق

 

، المعدؿ والمذكػور أعبله، كماىو 4414ماي  41خ في المؤر  241يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
  2018 أفريل 30بالجزائر في حرر                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 

 ن:واألعضاء المعين  -1
 القطاع   الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس جكوف عبد الحميد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو مسيخ كريمة -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو مةليمور زناتي رحي -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بوىالي دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو حمدي عواطف -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري  عضو بف قدوار  صال  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو عمورة فوزي  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضو بف نخمة الطيب -
 ممثل  الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو عممي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو عريبي زيتوني -
 ممثمة الوالي. عضو مميكةزواري  -

 

 ."....................................والباقي بدون تغيير................................... "
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  2016أفريل  17المؤرخ في  247يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  30مؤرخ في  399 قرار رقم
 يتضمن تعيين أعضاء مجمس توجيو جامعة التكوين المتواصل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 11والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل وتنظيميا وعمميا، السيما المادة 
، 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العممي الذي يحدد صبلحيات وزير
، والمتضمف تعيػيف أعضػاء مجمػس توجيػو جامعػة التكػويف 2016أفريل  17المؤرخ في  247وبمقتضى القرار رقـ  -

 .، المعدؿالمتواصل
 رر ـــــيـق

 

 ا يأتي:، المعدؿ والمذكور أعبله كم4444أفريل  15المؤرخ في  425تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:

القعدة عاـ  ذي 2المؤرخ في  149-90مف المرسـو التنفيذي رقـ  11"المادة األولى تطبيقا ألحكاـ المادة 
 ،  تحدد تشكيمة مجمس توجيو جامعة التكويف المتواصل كما يأتي:1990سنة مايو  26 الموافق 1410

 

 رئيسا، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، بف شنيتي حميد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عبلف ليمى -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، حمادو كماؿ -
 ممثمة عف السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصبلح اإلداري، زيبرة زىرة -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عيوني زينب -
 المكمف بالصناعة والمناجـ،ممثل الوزير  ززوف دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية، والنقل، دحموف حميدة -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، مومف سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة ، بميل بوعبلـ -
 ،بومرداس مدير جامعة بف تميس عبد الحكيـ -
 ،2مدير جامعة قسنطينة  اديلطرش دمحم الي -
 ،1مدير جامعة وىراف بف زياف عبد الباقي -
 ممثمة عف الوكالة الوطنية لدعـ تشغيل الشباب، جعيدر سميرة -
 ممثل منتخب عف األساتذة الدائميف، زاير دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة المشاركيف، شنوفي نور الديف -
 اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصال ". يفالمستخدمممثل منتخب عف  دراز عبد القادر -
 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018 أفريل 30حرر بالجزائر في                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                          
 األستاذ طاىر حجار                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية، 2018أفريل  30مؤرخ في  400 قرار رقم 
 ألعضاء مجمس إدارة جامعة سكيكدة

 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
غشػػػػت سػػػػنة   17الموافػػػػق  1438ذي القعػػػػدة عػػػػاـ  25المػػػػؤرخ فػػػػي  243-17بمقتضػػػػى المرسػػػػـو الرئاسػػػػي رقػػػػـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ ، والمتضمف2017
سػبتمبر سػنة  18الموافػق  1422جمػادى الثانيػة عػاـ  30المػؤرخ فػي  272-01وبمقتضى المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  -

 .منو 2، والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، المعدؿ والمتمـ، السيما  المادة 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03التنفيػػذي رقػػـ  وبمقتضػػى المرسػػوـ -

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

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 رر ـــــيـق
نية عاـ جمادى الثا 42المؤرخ في  457-41التنفيذي رقـ   مف المرسـو 14تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242
 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سكيكدة.

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سكيكدة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :3المادة 
 لقرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  ينشر ىذا ا: 4المادة 

  2018 أفريل 30حرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سكيكدة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:واألعضاء المعين  -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس لطرش دمحم اليادي -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو خربي وسيمة -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو زياف دمحم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو مساعدية مراد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو عبد الحكيـ  ميار -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو شبلغمة أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو بتة يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو عيشاوي عبد المطيف -
  والمدينة، الوزير المكمف بالسكف والعمراف ممثل عضو مييوبي عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو بف معمر ميمود -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو زحنيط دمحم عدناف -
 ممثل الوالي. عضو حمحاز عبد الحميد -



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   191

 

 

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 لييئةا الصفة اإلسم والمقب

،  عضو فوفو عمار -  ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا، عضو زنير يوسف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية، عضو بوالقم  يوسف -
 ارية وعمـو التسيير،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتج عضو شرقرؽ سمير -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات، عضو حميودة عبود -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العمـو االجتماعية والعمـو اإلنسانية ، عضو وشناف حكيمة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو عزري أماؿ -
 ؾ األساتذة المساعديف،ممثل منتخب عف سم عضو  لخفيف فيصل -
  ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو قيصر سييـ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بوكبير عادؿ -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو عبد النور صييب -
 بة،ممثل منتخب عف الطم عضو نطور حساـ الديف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي يحدد  2016نوفمبر  13المؤّرخ في  1680يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  30مؤرخ في  401رقم قرار 

 1سطيف-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سػػػنة  الموافػػػق  أّوؿ غشػػػت 1409ذي الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  140-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
غشػػت سػػنة   23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الػػذي يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجنػػة العمميػػة  2016نػػوفمبر  13المػػؤّرخ فػػي  1680وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -

 .1ة سطيفلقسـ اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامع
 .2018مارس  12المؤّرخ في  145رقـ  1سطيف -وبناًء عمى إرساؿ جامعة فرحات عباس -

 

 رر ـــــيـق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية  المادة األولى:
 .1سطيف -التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس

 -ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباستحدد القا: 3المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف
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، كل فيما يخصو، 1سطيف -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :4المادة 
                                                                                                 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر  بتطبيق

  2018 أفريل 30حرر بالجزائر في                                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016نوفمبر  13المؤّرخ في  1680الذي يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  30المـؤرخ في  401ممحــق بالقـرار رقـم 
 1سطيف -المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكتروتقني بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس

ةالصفـ االسم والمقـب الرقم  
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ راجعي حمود 1
 رئيس القسـ ىاشمي مبروؾ 2
 أستاذ  مصطفاي دمحم 3
 أستاذ رحماني لزىر 4
 أستاذ بياضي عبد الحفيع 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نوري حمو 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صايت بمقاسـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ساحمي زىير 8
اؿ سميـبمخير كم 9  أستاذ مساعد قسـ "أ" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أفريل  30مؤرخ في  402رار رقم ـــــق

 1سطيف -لقسم التعميم األساسي في التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس
 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافػػػق  أّوؿ غشػػػت سػػػنة  1409ذي الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  140-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة سطيف، 1989
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18ؤرخ فػي المػ 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2014أكتوبر  26المؤّرخ في  1105وبموجب القرار رقـ  -

 .1وجيا بجامعة سطيفالتعميـ األساسي في التكنولوجيا بكمية التكنول
وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا بكمية التكنولوجيػا  -

 .2017ديسمبر  18و 12المؤّرخة في  1سطيف  -بجامعة فرحات عباس
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جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41ي رقـ مف المرسـو التنفيذ 26تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة 
 .1سطيف -فرحات عباس

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا  :3دة الما
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف  -بجامعة فرحات عباس

 خصو،، كل فيما ي1سطيف -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس :4المادة 
  ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

  2018 أفريل 30حرر بالجزائر في                                                                                                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                  

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أفريل  30المـؤرخ في  402ـم ممحــق بالقـرار رق
 1سطيف -لقسم التعميم األساسي في التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ فيطاس رشيد 1
 القسـ رئيس بف عمراني حساف 2
 أستاذ  زواوي أحمد 3
 أستاذ قبلؿ مسعود 4
 أستاذ عميواف توفيق 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حب الحمص فريد 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مداني أحمد 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مالكي أحمد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شريفي دمحم 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يحّدد 2017جانفي  29المؤّرخ في  128يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  30مؤرخ في  403قرار رقم 
 الشمف -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17لمرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليػػو سػػنة  23الموافػػق   1422جمػػادى األولػػى عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .المتّمـالمعّدؿ و  والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الػػذي يحػػّدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي  2017جػػانفي  29المػػؤّرخ فػػي  128وبموجػػب القػػرار رقػػـ  -
 .الشمف، المعّدؿ -لكمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

 .2018أفريل  11المؤّرخ في  19الشمف رقـ  -جامعة حسيبة بف بوعمي وبناًء عمى إرساؿ -
 

 رر ـــــيـق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعبلـ  المادة األولى:
 الشمف. -اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

ء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة حسيبة بف تحّدد القائمة االسمية ألعضا :3المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بوعمي

الشمف، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :4المادة 
  الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة

  2018 أفريل 30حرر بالجزائر في                                                                                                
 م العالي والبحث العممي وزير التعمي                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2017جانفي  29خ في المؤرّ  128الذي يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  30المؤرخ في  403ممحـــق بالقــرار رقم 
 الشمف -المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآللي طاىر عباس منير 1
 عميد الكمية بوجمعة عبد العالي 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة موكافي محػمد 3
 رئيس قسـ الفيزياء حسيني نور الديف 5
 رئيس قسـ الكيمياء حديدي مداني 6
 رئيس قسـ الرياضيات ىامل الحاج 7
 وا عبلـ آليرئيس قسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة  معيزة محػمد 8
 رئيس قسـ اإلعبلـ اآللي بوكرش توفيق تعالبي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء  حسيني نور الديف 10
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء بعيميش زىرة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات فوكراش جماؿ 12
 بلـ اآلليرئيس المجنة العممية لقسـ اإلع بشار رشيد 13
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا عبلـ آلي بمكرديـ فاطمة الزىرة 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء  راشد حبيب 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء خمفوف حفيع 16
 تذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياءممّثل األسا العيداني يخمف 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قميل زواوي  18
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف سردي أمينة 19
 مديرة مخبر بحث قيناف مزدؾ دمحم 20
 مدير مخبر بحث حاج ممياني محػمد 21
 مسؤوؿ المكتبة بوطيبة محػمد 22

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017أفريل  17المؤّرخ في  441يعّدل القرار رقم ، 2018أفريل  30مـؤرخ في  404ــرار رقـم قـــ
   الشمف -الذي يحـّدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بن بوعمي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17الرئاسي رقـ  بمقتضى المرسوـ -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليػػو سػػنة  23الموافػػق   1422جمػػادى األولػػى عػػاـ  2المػػؤرخ فػػي  209-01وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .ـالمعّدؿ والمتمّ  والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
 غشػػت سػػنة 23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي 279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الػػذي يحػػػّدد القائمػػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العممػػي  2017أفريػػل  17المػػؤّرخ فػػي  441وبموجػػب القػػرار رقػػـ   -

 .الشمف -لجامعة حسيبة بف بوعمي
 .2018أفريل  11 المؤّرخ في 20الشمف رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة حسيبة بف بوعمي -

 

 رر ـــــيـق
 -ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بف بوعمي المادة األولى:

 الشمف.
الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بف بوعمي: 3المادة 

 بيذا القرار.
الشمف، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :4 المادة

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018 أفريل 30حرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2017أفريل  17المؤّرخ في  441الذي يعّدل القرار رقم  2018أفريل  30المـؤرخ في  404ممحــق بالقـرار رقـم 

 الشمف -المحـّدد لمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة حسيبة بن بوعمي
 صفـةال     االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة العباسي عبد هللا 1

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  عكوش كماؿ 2
 والتكويف العالي في التدرج 

طور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي والتكويف نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في ال حساني حسيف 3
 العالي فيما بعد التدرج 

 نائب مدير الجامعة مكّمف بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية مخموؼ عمي 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو عايمي رضواف 5
 عميد كمية التكنولوجيا  عبد هللاعبدي بف  6
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 عميد كمية اليندسة المدنية والمعمارية قسوؿ عمر 7
 عميد كمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بوجمعة عبد العالي 8
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة سعيدي جماؿ 9
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بف نافمة قدور 10
 عميد كمية المغات األجنبية دحماف نور الديف 11
 عميد كمية اآلداب والفنوف  ىاروف مجيد 12
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بوقشور دمحم الصال  13
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية نوري منير 14
 مدير معيد التربية البدنية والرياضية  يحياوي دمحم 15
 رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا  اوي عبد هللازق 16
 رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية والمعمارية  دلو نور الديف 17
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي طاىر عباس منير 18
 لتجارية وعمـو التسيير رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية وا زيداف دمحم 19
 رئيس المجمس العممي لكمية المغات األجنبية آيت جيدة محند امقراف 20
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والفنوف  توزاف عبد القادر 21
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية  حاج بف عمي دمحم 22
 ّف األستاذية عف كمية التكنولوجياممّثل األساتذة ذوي مص طالب رشيد 23
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية التكنولوجيا  منداس دمحم 25
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة المدنية والمعمارية  غريسي دمحم 26
 لمدنية والمعمارية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اليندسة ا برانسي الطيب 27
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي راشد حبيب 28
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة  بوطيبة عبد القادر 29
 لطبيعة والحياة ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية عمـو ا صبايحية دمحم 31
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير أنساعد رضواف 32
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير قوريف حاج قويدر 33
 مصّف األستاذية عف كمية المغات األجنبية ممّثل األساتذة ذوي  قيطارني دمحم 34
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والفنوف  زغودة إسماعيل 35
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والفنوف  بوقمرة عمر 37
 نسانية واالجتماعيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإل بمبولة مصطفى 38
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية زياف دمحم 39
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية شايب الذراع بف يمينة 40
 حقوؽ والعمـو السياسية ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف كمية ال سي عمي أحمد 41
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التربية البدنية والرياضية حفصاوي بف يوسف 42
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف معيد التربية البدنية والرياضية بف سبع بوعبد هللا 43
 ممّثل عف األساتذة المساعديف داللي دمحم 44
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف ختو فايزة 45
 خميس مميانة -أستاذ بجامعة الجيبللي بونعامة لونيس مراد 46
 أستاذ بجامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا  شمروؾ دمحم 47
 مسؤولة المكتبة المركزية خرباش ياسمينة 48
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 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي ،2018أفريل  30مؤرخ في  405رار رقم ـــــق
 تندوف -بالمركز الجامعي عمي كافي لمعيد العموم والتكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017شػت سػنة غ 17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
والمتضمف  2011غشت سنة  22لموافق ا 1432رمضاف  22المؤرخ في  303-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 .إنشاء مركز جامعي بتندوؼ، المتّمـ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
جمس العممػػي لمعيػػد العمػػـو والتكنولوجيػػا بػػالمركز الجػػامعي عمػػي وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالم -

 .2018 فيفري  25تندوؼ المؤّرخ في  -كافي
 رر ـــــيـق

 

 1244رجب عاـ  11المؤرخ في  477-43مف المرسـو التنفيذي رقـ  16تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
رار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا الق4443غشت سنة  14الموافق 

 تندوؼ. -المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عمي كافي
 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عمي كافي :3المادة 

 تندوؼ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
تندوؼ، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة المركز الجامعي عمي كافي :4ادة الم

  يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
  2018 أفريل 30حرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء الذي 2018أفريل  30المؤرخ في  405ممحق بالقرار رقم 

 تندوف -المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عمي كافي
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجمس العممي لممعيد بكوش دمحم فوزي  1
 مدير المعيد حامي خميفة 2
 رئيس قسـ عمـو األرض والكوف  زرواؿ إبراىيـ 3
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي حواسيف شريف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مداح عمار 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طالحي عبد الكريـ 6
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 أستاذ مساعد قسـ "أ" لصقع إبراىيـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زناتي جموؿ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" إبراىيـ دمحم 9
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جمولي دلة خيرة 10
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمواش أحمد األميف 11
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عبد الرحماف معتصـ 12
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي ، 2018أفريل  30مؤرخ في  406رار رقم ــــق
 تندوف -لمعيد العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي عمي كافي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
والمتضمف  2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف  22المؤرخ في  303-11رسوـ التنفيذي وبمقتضى الم -

 .إنشاء مركز جامعي بتندوؼ، المتّمـ
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .يالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمم
وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بػػالمجمس العممػػي لمعيػػد العمػػوـ االقتصػػادية، التجاريػػة وعمػػوـ التسػػيير  -

 .2018 فيفري  15تندوؼ المؤّرخ في  -بالمركز الجامعي عمي كافي
 

 رر ـــــيـق
 

 1244رجب عاـ  11المؤرخ في  477-43مف المرسـو التنفيذي رقـ  16تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 4443غشت سنة  14الموافق 

 -المجمس العممي لمعيد العموـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير بالمركز الجامعي عمي كافي
 تندوؼ.

يد العموـ االقتصادية، التجارية وعموـ التسيير بالمركز تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمع :3المادة 
 تندوؼ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الجامعي عمي كافي

تندوؼ، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة المركز الجامعي عمي كافي :4المادة 
  الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة 

  2018 أفريل 30حرر بالجزائر في                                                                                                
 العالي والبحث العممي  وزير التعميم                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                    
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 المجمس العممييحدد القائمة االسمية ألعضـاء  الذي 2018أفريل  30المؤرخ في  406ممحق بالقرار رقم 
 تندوف -لمعيد العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي عمي كافي

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجمس العممي لممعيد بودالي دمحم 1
 مدير المعيد مراد بف حرز هللا 2
 رئيس قسـ عمـو التسيير مصطفى بياض 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ف عابد مختارب 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد هللا ياسيف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فردي حماد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمغانمي وسيمة 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دف أحمد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" موسى نور الديف 9
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الجبار سييمة 10
 أستاذ مساعد قسـ "أ" احي توفيقي 11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018أفريل  30مؤرخ في  407قرار رقم 

 بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا لقسم اليندسة الميكانيكية وىندسة اإلنتاج
 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
 2017غشػت سػنة  17الموافػق  1438ذي القعػدة عػاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2009ينػػػاير سػػػنة  20الموافػػػق  1430محػػػّرـ عػػػاـ  23المػػػؤرخ فػػػي  20-09وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .ف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجياوالمتضمّ 
الػذي  2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيػػو سػػنة  14فػػق الموا 1437رمضػػاف عػػاـ  9المػػؤرخ فػػي  176-16وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
وبنػػاًء عمػػى محضػػر انتخػػاب ممّثمػػي األسػػاتذة بالمجنػػة العمميػػة لقسػػـ اليندسػػة الميكانيكيػػة وىندسػػة اإلنتػػاج بالمدرسػػة  -

 .2018مارس  05الوطنية العميا لمتكنولوجيا المؤرخ في 
 

 رر ـــــيـق
 

 1215رمضاف عاـ  7المؤرخ في  154-14مف المرسـو التنفيذي رقـ  34طبيقا ألحكاـ المادة ت المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 4414يونيو سنة  12الموافق 

 نولوجيا. المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية وىندسة اإلنتاج بالمدرسة الوطنية العميا لمتك
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية وىندسة اإلنتاج بالمدرسة الوطنية  :3المادة 
 العميا لمتكنولوجيا، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

متكنولوجيا، كل فيما يخصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا ل: 4المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

  2018 أفريل 30حرر بالجزائر في                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                               

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018أفريل  30المؤرخ في  407ممحق بالقرار رقم 
 لقسم اليندسة الميكانيكية وىندسة اإلنتاج بالمدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم الشيخ 1
 رئيس القسـ يوسف عثماني 2
 أستاذ  األميف بموشرانيدمحم 3
 أستاذ رضواف زيتوف  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمدي عويسي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مقدمي جوىرة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دمحم الباح 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خالد عمواش 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم فيصل عامر 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية، 2018أفريل  30مؤرخ في  408رار رقم ــــق
 المسيمة ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشػػػت سػػػنة  17الموافػػػق  1438ذي القعػػػدة عػػػاـ  25المػػػؤرخ فػػػي  243 - 17بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ ضمف، والمت2017
سػبتمبر سػنة  18الموافق  1422جمادى الثانية عاـ  30المؤرخ في  274 - 01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3، والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2001
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424الثانيػػة عػػاـ  جمػػادى 24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
ينػػػػاير سػػػػنة  30الموافػػػػق  1434ربيػػػػع األوؿ عػػػػاـ  18المػػػػؤرخ فػػػػي  77 - 13وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العممي ، الذي يحدد صبلحيات وزير2013
 

 رر ـــــيـق
جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41التنفيذي رقـ   مف المرسـو 14تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242
 مجمس إدارة جامعة المسيمة. القائمة االسمية ألعضاء
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 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة المسيمة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :3المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :4المادة 

  2018 أفريل 30حرر بالجزائر في                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المسيمة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بف يعيش عبد كريـ -
 ير المكمف بالمالية،ممثل الوز  عضو بوزياني عبد الحق -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو فكراش عمار -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو مناد لخضر -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بميوشات وليد -
 تشغيل والضماف االجتماعي، ممثل الوزير المكمف بالعمل وال عضو أدرار سمير -
 ،ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو قموري لطفي -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو سبلـ عبد النور -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو مصيطفي العممي -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو ظريف راب  -
 كمف باألشغاؿ العمومية والنقل،ممثل الوزير الم عضو بوحامد جماؿ الديف -
 الوالي. ممثل عضو بريمي مولود -

 
 األعضاء المنتخبين:  -2

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية، عضو لجمط فواز -
 لتسيير، ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو ا عضو زغبة طبلؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا، عضو رحموني زيف العابديف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات،  عضو شناف قويدر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية،  عضو مكفس عبد المالؾ -
، ممثل منتخب عف األساتذ عضو والي عامر -  ة لكمية العمـو
 ممثل عف األساتذة لكمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي، عضو زداـ لمنوار -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد تسيير التقنيات الحضرية، عضو حجاب مخموفي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، عضو بوخرص رمضاف -
 نتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،مثل مم عضو تركي زىير -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو حويش عمي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو حريزي عماد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو دخوش توفيق -
 ممثل منتخب عف الطمبة، وعض مخمفي دمحم أميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو زالقي عبد الرحيـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016فيفري  17المؤرخ في  121يعدل القرار رقم  ، 2018أفريل  30مؤرخ في  409رار رقم ــــق

 1البميدة ة جامعةالذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدار 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ، والمتضمف
افػػػق أوؿ غشػػػت سػػػنة المو  1409ذي الحجػػػة عػػػاـ  29المػػػؤرخ فػػػي  137-89وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 منو، 3، المعدؿ، ال سيما المادة 1، والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 1989
غشػػت سػػنة  23الموافػػق  1424جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  24المػػؤرخ فػػي  279-03وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 منو، 12يما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، الس2003
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي، 
رة جامعة ، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدا2016فيفري  17المؤرخ في  121وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.1البميدة
 رر ـــــيـق

، المعدؿ والمذكػور أعبله، كماىو 4414فيفري  15المؤرخ في  141يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار قـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

  2018أفريل  30حرر بالجزائر في                                                                                                           
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                        

 األستاذ طاىر حجار                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة البميدة
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 والبحث العممي، الوزير المكمف بالتعميـ العالي ممثل رئيس بزينة دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بوعدالوي سالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو خضروف عمار  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو سيدي معمر يوسف  -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو أيت براىيـ غنيمة -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بف عمواش كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو بمعيد دمحم المختار  -
صبلح عضو  جمعي أحمد  -  المستشفيات، ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو سويسي طارؽ  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،  عضو رزوؽ لطفي  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة، عضو رايس دمحم -
 ل،ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنق عضو رمضاف شريف إيدير -
 ممثمة الوالي. عضو   بف ويس شيرزاد -

 ."....................................والباقي بدون تغيير................................... "
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 2017جويمية  خ في أولالمؤر  759يعدل القرار رقم ، 2018أفريل  30مؤرخ في  410رار رقم ــق
 2الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشػػػت سػػػنة  17الموافػػػق  1438ذي القعػػػدة عػػػاـ  25المػػػؤرخ فػػػي  243 - 17بمقتضػػػى المرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ ، والمتضمف2017
غشػت سػػنة  23الموافػق  1424جمػادى الثانيػة عػػاـ  24المػؤرخ فػػي  279-03التنفيػػذي رقػـ  ضػى المرسػوـوبمقت -

 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،  السيما المادة 2003
ينػػػػاير سػػػػنة  30الموافػػػػق  1434ربيػػػػع األوؿ عػػػػاـ  18المػػػػؤرخ فػػػػي  77 – 13وبمقتضػػػػى المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ  -

 .، الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013
ابريػػػل سػػػنة  15الموافػػػق  1434جمػػػادى الثانيػػػة عػػػاـ  4المػػػؤرخ فػػػي  162-13وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 2، السيما المادة 2 ، والمتضمف إنشاء جامعة البميدة2013
، الػػػذي يحػػػدد القائمػػػة اإلسػػػمية ألعضػػػاء مجمػػػس إدارة 2017لمػػػؤرخ فػػػي أوؿ جويميػػػة ا 759وبمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ  -

 ، المعدؿ.2جامعة البميدة 
 رر ـــــيـق

 

، المعدؿ والمذكور أعبله، كما 4415المؤرخ في أوؿ جويمية  537: يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3 المادة
  2018 أفريل 30حرر بالجزائر في                                                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                               
 األستاذ طاىر حجار                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة

 :األعضاء المعينين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس باليسترو مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بوعدالوي سالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو خضروف عمار -
 تربية الوطنية،ممثمة الوزيرة المكمفة بال عضو أيت براىيـ غنيمة -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بف عمواش كماؿ -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري،  عضو سيدي معمر يوسف -
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية،  عضو محند أمقراف جمعة -
 لمكمف بالعدؿ،ممثمة الوزير ا عضو بوزياف نورة -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو مسحوب الحاج -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو عباد جماؿ -
 ممثل الوالي. عضو جبللي نجيب -

 

 ."....................................والباقي بدون تغيير................................... "
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   204

 

 

       4312جانفي  30المؤرخ في  13يعدل القرار رقم ، 4312أفريل  03مؤرخ في  214رقم  رارـــق
 جمس إدارة المركز الجامعي ببريكةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء م

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سػنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2005غشػػت سػػنة  16الموافػػق  1426رجػػب عػػاـ  11المػػؤرخ فػػي  299-05وبمقتضػػى المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  -

 .منو 10مادة الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما ال
 2013ينػاير سػنة  30الموافػق  1434ربيػع األوؿ عػاـ  18المػؤرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016مػػػايو سػػػنة  23الموافػػػق 1437شػػػعباف عػػػاـ  17المػػػؤرخ فػػػي  146-16وبمقتضػػػى المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  -

 .منو 2إنشاء مركز جامعي ببريكة، السيما المادة  والمتضمف
الػذي يحػدد القائمػة االسػمية ألعضػاء مجمػس إدارة المركػز  2017جػانفي   3المػؤرخ فػي  10وبمقتضى القرار رقػـ  -

 الجامعي ببريكة،المعدؿ.
 رر ـــــيـق

 

عدؿ، والمذكور أعبله، كما ،الم 4415جانفي   1المؤرخ في  14يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.    :3المادة 
  2018 لأفري 30حرر بالجزائر في                                                                                                
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                               

 األستاذ طاىر حجار                    
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي ببريكة
 األعضاء المنتخبون: -2

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لمعيد الحقوؽ و العمـو االقتصادية، عضو بف سعيد عمر -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لمعيد اآلداب والمغات، عضو مرابط سعاد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية، عضو نواري دبي  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو عيساني ربيع -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بولحية شييرة -
 ف وعماؿ الخدمات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنيي عضو فرحاني أحمد عبد الغافور -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو توىامي رشيدة -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو ناصر ببلؿ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو دوالة لويزة -

 

 ."....................................والباقي بدون تغيير................................... "
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 2014جويمية  30المؤرخ في  651يعدل ممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ في 413رقم  قــرار
 في "اآللية" لنيل شيادة ميندس دولةالمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي 

 التقنيات بالمدرسة الوطنية المتعددة  
 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتضّمف تنظيـ  1971سنة  تغش25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في 219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ
غشت سنة 17الموافق  1438القعدة عاـ ذي  25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ2017
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429 رجب عاـ 11المؤّرخ في 215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ
 يػػنػػايػػر سنة 30المػػػوافػق  1434ربػػيع األوؿ عػػاـ  18مػػػؤرخ في  77-13وبمقتضى المػػرسػػوـ التػػنػػػفػػيػػذي رقػػـ  -

 .ػػات وزيػر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يػػحػػػدد صبلحػػي 2013
 لنيل شيادة ميندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي 2014جويمية  30المؤرخ في  651وبمقتضى القرار رقـ  -

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. في"اآللية "
 

 رر ـــــيـق
 

 4412جويمية  14المؤرخ في  431القرار رقـ  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ المادة األولـى:
المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " اآللية " بالمدرسة الوطنية المتعددة 

 التقنيات.
 و المذكور أعبله، طبقا لممحق ىذا القرار. 4412جويمية  14المؤرخ في  431يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المـادة 
يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة  :4المـادة 

 .4413/4414التقنيات، ابتداء مف السنة الجامعية 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يخّصو،  :5المـادة 

 ق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبي
  2018 ماي 03حرر بالجزائر في                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                            
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 2014جويمية  30المؤرخ في  651المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ فيال 413ممحق القرار رقم 
 المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " اآللية " بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 

 المعامل أسابيع( 15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت       1السداسي س  
   المجموع شحصي عمل تطبيقية أعمال موجية أعمال دروس  

             وحدات التعميم األساسية
 7 سا90 30سا7 00سا15 30سا22 سا45 1.1.1وت أ 

 7 سا90 30سا7 00سا15 30سا22 سا45 1أنظمة التحكـ الخطي المستمر 
 8 سا142 00سا22 سا30 00سا45 00سا45 2.1.1وت أ 

 4 سا71 00سا11 00سا15 30سا22 30سا22 1األنظمة الرقميػة 
 4 سا71 00سا11 00سا15 30سا22 30سا22 معالجة اإلشارة

 7 30سا130 00سا18 30سا22 سا45 سا45 3.1.1وت أ 
 3.5 30سا64 00سا12 30سا7 30سا22 30سا22 1الكيروتقنية 

 3.5 00سا66 00سا6 00سا15 30سا22 30سا22 1اإللكترونيؾ التماثمية 
             وحدات التعميم المنيجية

 3 00سا45 30سا7 00سا15   30سا22 1.1وت م 
 3 00سا3 30سا0 00سا1   30سا1 الطرؽ الرقميػة المطبقة عمى عمـو الميندس

             وحدات التعميم األفقية
 3 30سا52 30سا7     00سا45 1.1وت أف 

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 1اإلنجميزية العمميػة والتقنيػة 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 الممكية الفكرية

             وحدات التعميم االستكشافية
 2           1.1و ت إ 

 2           1تربص 
 30 00سا460 30سا62 30سا82 30سا112 30سا202 1مجموع السداسي اس

 
       2السداسي س  

 المجموع عمل شحصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسابيع( 15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت
   وحدات التعميم األساسية

 7 45سا123 45سا18 00سا15 00سا45 00سا45 1.2.1وت أ 
 3.5 45سا63 30سا7 30سا7 30سا22 30سا22 أنظمة التحكـ الغير مستمرة

 3.5 00سا60 15سا11 30سا7 30سا22 30سا22 2أنظمة التحكـ الخطية المستمرة 
 7 00سا120 00سا15 00سا15 00سا45 00سا45 2.2.1وت أ 

 3.5 00سا60 30سا7 30سا7 30سا22 30سا22 2األنظمة الرقمية 
 3.5 00سا60 30سا7 30سا7 30سا22 30سا22 أجيزة القياس والتحكـ

 7 30سا127 30سا22 00سا15 00سا45 00سا45 3.2.1وت أ 
 3.5 45سا63 15سا11 30سا7 30سا22 30سا22 2الكيروتقنية 

 3.5 45سا63 15سا11 30سا7 30سا22 30سا22 2اإللكترونيؾ التماثمية 
             وحدات التعميم المنيجية

 4 45سا93 15سا11 00سا15 15سا11 15سا56 2.1وت م 
 2 00سا45 30سا7 00سا15   30سا22 لغػات البرمجػة

 2 45سا48 45سا3   15سا11 45سا33 ميكانيكا التطبيقية و الطاقويةال
             وحدات التعميم األفقية

 3 30سا52 30سا7     00سا45 2.1وت أف
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 2اإلنجميزية العمميػة والتقنيػة 

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 التقييس
             وحدات التعميم االستكشافية

 2           2.1و ت إ 
 2           2تربص 

 30 30سا517 00سا75 00سا60 15سا146 15سا236 2مجموع السداسي س
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       3السداسي س  
 المجموع عمل شحصي أعمال تطبيقية أعمال موجية سدرو  المعامل أسابيع( 15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت

   وحدات التعميم األساسية
 8 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 1.1.2و ت أ 

 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 1األنظمة  التعرؼ عمى
 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 التحكـ المتعدد المتغيرات في فضاء الحالة

 8 00سا150 00سا30 00سا30 00سا45 00سا45 2.1.2و ت أ 
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 تكنولوجيا أنظمة التحكـ
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 1اإللكترونيؾ الصناعية

             وحـدات التعميـم المنيجية
 9 30سا172 سا30 00سا30 00سا45 30سا67   1.2و ت م 

 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22  األنظمة ذات التحوالت المتقطعة
 5 30سا97 00سا15 00سا15 30سا22 00سا45 3األنظمة الرقمية 

             وحـدات التعميـم األفقية
 3 30سا52 30سا7     00سا45 1.2و ت أف 

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22      3اإلنجميزية العممية والتقنية 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 عمـ القياس الشرعي 

             وحـدات التعميـم االستكشافية
 2           1.2و ت إ 

 2           3تربص 
 30 سا510 30سا82 00سا90 00سا135 30سا202 3مجموع السداسي س

 
       4السداسي س  

 المجموع عمل شحصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسابيع( 15سداسي ) الحجم الساعي ال وحدة التعميم و ت
   وحدات التعميم األساسية

 8 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 1.2.2و ت أ 
 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 2األنظمة  التعرؼ عمى

 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 التحكـ المتعدد المتغيرات في فضاء التردد
 8 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 2.2.2و ت م 

 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22  االلي المبرمج الصناعي
 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 2اإللكترونيؾ الصناعية 

 7 00سا120 00سا15 00سا15 00سا45 00سا45 3.2.2و ت أ 
 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 األنظمة  البلخطية

 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 الروبوتيؾ
             وحدات التعميم األفقية

 3 30سا52 30سا7     00سا45 2.2و ت أف 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 4اإلنجميزية العمميػة والتقنيػة 
 1.5 15سا26 45سا3     30اس22 الصحة واألمف الصناعي

             وحدات التعميم االستكشافية
 4 00سا30 30سا7     30سا22 2.2و ت إ 

       4تربص 
  

2 
 2 00سا30 30سا7     30سا22 ندوات و تحريرالنشريات العممية

 30 30سا472 00سا60 00سا75 00سا135 30سا202 4مجموع السداسي س
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       5السداسي س  

 وحدة التعميم و ت
 أسابيع( 15الحجم الساعي السداسي ) 

أعمال  دروس المعامل
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

عمل 
 المجموع شحصي

   وحدات التعميم األساسية
 9 45سا138 15سا26 30سا22 00سا45 00سا45 1.1.3و ت أ 

 5 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 اآللية المتطورة
 4 45سا63 15سا11 30سا7 30سا22 30سا22  لتحكـ األمثلالمثالية وا

 5 45سا66 45سا6 00سا15 30سا22 30سا22 2.1.3و ت أ
 5 45سا66 45سا6 00سا15 30سا22 30سا22 التحكـ في األنظمة الصناعية

 11 00سا162 00سا12 00سا15 سا45 00سا90 3.1.3و ت أ
 7 00سا111 00سا6 00سا15 30سا22 30سا67 إعبلـ آلي صناعي

 4 00سا51 00سا6   30سا22 30سا22 بروديكتيؾ 
             وحدات التعميم األفقية

 3 30سا52 30سا7     00سا45 1.3و ت أف
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 5اإلنجميزية العمميػة والتقنيػة 

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 تسيير الِمؤسسات والتنمية المستدامة
             التعميـم االستكشافية وحـدات

 2           1.3و ت إ 
 2           5تربص     

 30 00سا420 30سا52 30سا52 30سا112 30سا202 5مجموع السداسي س
 

       6السداسي س  

 المعامل أسابيع( 15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت       
 30 00سا450 مشػروع نياية الدراسة

 30 6المجموع  السداسي س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2014جويمية  30المؤرخ في  653يعدل ممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ في 414رقم  قــرار

 "كتروتقنيلاإل في " لنيل شيادة ميندس دولة المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي
 درسة الوطنية المتعددة التقنياتمبال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتضّمف تنظيـ  1971سنة  غشت25الموافق  1391اـ رجب ع 4المؤّرخ في 219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ
غشت سنة 17الموافق  1438القعدة عاـ ذي  25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ2017
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11ؤّرخ فيالم 215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ
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يػػنػػايػػر سنة  30المػػػوافػق  1434ربػػيع األوؿ عػػاـ  18مػػػؤرخ في  77-13وبمقتضى المػػرسػػوـ التػػنػػػفػػيػػذي رقػػـ  -
 .لذي يػػحػػػدد صبلحػػيػػات وزيػر التعميـ العالي والبحث العمميا 2013

 لنيل شيادة ميندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي 2014جويمية  30المؤرخ في  653وبمقتضى القرار رقـ  -
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. اإللكتروتقني"في "

 

 رر ـــــيـق
 

 4412جويمية  14المؤرخ في  431ر إلى تعديل ممحق القرار رقـ القرار رقـ ييدؼ ىذا القرا المادة األولـى:
المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " اإللكتروتقني" بالمدرسة الوطنية 

 المتعددة التقنيات.
 ه، طبقا لممحق ىذا القرار.و المذكور أعبل 4412جويمية  14المؤرخ في  431يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المــادة  
يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة  :4المــادة 

 .4413/4414التقنيات، ابتداء مف السنة الجامعية 
عددة التقنيات، كّل فيما يخّصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المت :5المــادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي     
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمن  2014جويمية  30المؤرخ في  653المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ فيال 414ممحق القرار رقم 

 اتتحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " اإللكتروتقني " بالمدرسة الوطنية المتعددة التقني
       1السداسي س  

 المجموع عمل شحصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسبوع( 15الحجم الساعي األسبوعي )  وحدة التعميم و ت
   وحدات التعميم األساسية

 8 30سا217 30سا112 سا15 00 سا45 00 سا45 00 1.1.1و ت أ 
 4 00سا105 00سا60  30سا22 30سا22 الكيرومغناطيسية والموجات 

 4 30سا112 30سا52 00سا15 30سا22 30سا22 المغناطيسيةالدوائرالكيربائية و 
 6 00سا225 00سا105 00سا30 سا45 00 00سا45 2.1.1و ت أ 

 3 30سا112 30سا52 00سا15 30سا22 30سا22 أنظمة التحكـ الخطي المستمر
 3 30سا112 30سا52 00سا15 30سا22 30سا22 معالجة اإلشارة

       وحدات التعميم المنيجية
 11 45سا251 30سا127 00سا45 15سا11 30سا67 1.1و ت م 

 3 45سا71 30سا22 00سا15 15سا11 30سا22 تقنيات القياس واألجيزة
 4 00سا90 30سا52 00سا15  30سا22 البرمجة الرياضية

 4 00سا90 30اس52 00سا15  30سا22 الطرؽ العددية المطبقة  في العموـ اليندسية
             وحدات التعميم األفقية

 3 00سا90 00سا45     00سا45 1.1وت أف 
 2 30سا52 00سا30     30سا22 1اإلنجميزية العممية والتقنية 

 1 30سا37 00سا15     30سا22 الممكية الفكرية
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 2           1.1و ت إ 
 2           1ص  ترب

 30 15سا784 00سا390 سا90 15سا101 30سا202 1مجموع السداسي س
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       2السداسي س  
 المجموع عمل شحصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسبوع( 15الحجم الساعي األسبوعي ) وحدة التعميم و ت

   وحدات التعميم األساسية
 7 00سا240 00سا120 00سا30 00سا45 00سا45 1.2.1و ت أ 

 3 00سا8 00سا60 00سا15 30سا22 30سا22 إلكترونيات  التماثمية 
 4 00سا8 00سا60 00سا15 30سا22 30سا22 األنظمة الرقمية 

 9 30سا232 00سا120 30سا22 00سا45 00سا45 2.2.1و ت أ 
 4 30سا112 00سا60 30سا7 30سا22 30سا22 محوالت الكيرومغناطيسية

 5 00سا120 00سا60 00سا15 30سا22 30سا22 1إلكترونيؾ االستطاعة 
 6 سا150  30سا67 30سا22 30سا22 00سا45 3.2.1و ت أ 

 4 00سا90 00سا45   30سا22 30سا22 انظمة التحكـ المتقطعة 
 2 00سا60 30سا22     30سا22 ميكانيكا التطبيقية وعمـ الطاقة

             وحدات التعميم المنيجية
 3 00سا60 30سا37 00سا15   30سا22 2.1و ت م 

 3 00سا60 30سا37 00سا15   30سا22 لغات البرمجة
             وحدات التعميم األفقية

 3 30سا82 00سا45     00سا45 2.1وت أف 
 2 30سا52 00سا30     30سا22 2اإلنجميزية العممية والتقنية 

 1 00سا30 00سا15     30سا22 التقييس
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 2           2.1و ت إ 
 2           2تربص 

 30 00سا765 30سا382 30سا67 30سا112 30سا202 2مجموع السداسي س
 

       3السداسي س  
 المجموع عمل شحصي بيقيةأعمال تط أعمال موجية دروس المعامل أسبوع( 15الحجم الساعي األسبوعي ) وحدة التعميم و ت

   وحدات التعميم األساسية
 12 00سا405 سا202 30 30سا22 30سا67 30سا112 1.1.2و ت أ 

 5 30سا142 30سا67 30سا7 30سا22 00سا45    2 إلكترونيؾ االستطاعة
 5 30سا157 00سا75 00سا15 30سا22 00سا45  3      اآلالت الكيربائية

 2 00سا105 00سا60   30سا22 30سا22 آلية االنظمة 
 8 30سا232 45سا123 45سا18 00سا45 00سا45 2.1.2و ت أ 

 4 00سا120 45سا63 15سا11 30سا22 30سا22 1تقنية التوتر العالي 
 4 30سا112 00سا60 30سا7 30سا22 30سا22 1الشبكات الكيربائية 

             وحدات التعميم المنيجية
 5 30سا97 00سا45 30سا7 30سا22 30سا22 1.2و ت م 

 5 30سا97 00سا45 30سا7 30سا22 30سا22 المعالجات الدقيقة
             وحدات التعميم األفقية

 3 30سا82 30سا37     00سا45 1.2وت أف 
 2 30سا52 00سا30     30سا22  3 اإلنجميزية العممية والتقنية

 1 00سا30 30سا7     30سا22 عمـ القياس القانوني
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 2           1.2و ت إ 
 2           3تربص 

 30 30سا817 45سا408 45سا48 00سا135 00سا225 3مجموع السداسي س
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       4السداسي س  
 المجموع عمل شحصي يةأعمال تطبيق أعمال موجية دروس المعامل أسبوع( 15الحجم الساعي األسبوعي ) وحدة التعميم و ت

   وحدات التعميم األساسية
 11 30سا292 00سا150 00سا30 00سا45 30سا67 1.2.2و ت أ 

 4 30سا112 00سا60 30سا7 30سا22 30سا22 تحكـ اآلالت الكيربائية
 4 30سا112 00سا60 30سا7 30سا22 30سا22 النظرية العامة لآلالت الكيربائية

 3 30سا67 00سا30 00سا15   30سا22 التوافق الكيرومغناطيسي
 10 30سا322 15سا161 15سا26 30سا67 30سا67 2.2.2و ت أ 

 3 15سا103 45سا50 30سا7 30سا22 30سا22 حماية الشبكات الكيربائية
 3 30سا110 00سا58 30سا7 30سا22 30سا22 تحميل الشبكات الكيربائية

 4 45سا108 30سا52 15سا11 30سا22 30سا22   2تقنية التوتر العالي 
             وحدات التعميم المنيجية

 3 00سا75 00سا45 30سا7   30سا22 2.2و ت م 
 3 00سا75 00سا45 30سا7   30سا22 آليات المبرمجة الصناعية

             وحدات التعميم األفقية
 3 30سا82 30سا37     00سا45 2.2وت أف 

 2 30سا52 00سا30     30سا22     4اإلنجميزية العممية والتقنية 
 1 00سا30 30سا7     30سا22 الصحة والسبلمة في بيئة صناعية
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 3 00سا30 30سا7     30سا22 2.2و ت إ 
 2           4تربص 

 1 00سا30 30سا7     30سا22 االتصاالت
 30 30سا802 15سا401 45سا63 30سا112 00سا225 4مجموع السداسي س

 
       5السداسي س  

 المجموع عمل شحصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسبوع( 15الحجم الساعي األسبوعي ) وحدة التعميم و ت
   وحدات التعميم األساسية

 12 30سا307 45سا153 00سا30 15سا56 30سا67 1.1.3و ت أ 
 4 00سا105 30سا52 30سا7 30سا22 30سا22 ت الكيربائية النظاـ العابر لآلال

 4 30سا97 45سا48 00سا15 15سا11 30سا22 تصميـ اآلالت الكيربائية
 4 00سا105 30سا52 30سا7 30سا22 30سا22 إلكترونيؾ  االستطاعة المتقدمة

 7 00سا195 30سا97 30سا7 00سا45 00سا45 2.1.3و ت أ 
 3 30سا82 30سا37   30سا22 30سا22 إنتاج الطاقة الكيربائية

 4 30سا112 00سا60 30سا7 30سا22 30سا22 التحكـ واالستقرار الشبكات الكيربائية
             وحدات التعميم المنيجية

 4 00سا120 00سا60  00سا15   00سا45 1.3و ت م 
 4 00سا120 00سا60 00سا15   00سا45 تحديد ىوية األنظمة

             األفقية وحدات التعميم
 3 30سا82 30سا37     00سا45 1.3وت أف 

 2 30سا52 00سا30     30سا22       5اإلنجميزية العممية والتقنية
 1 00سا30 30سا7     30سا22 تسيير المؤسسات والتنمية  المستدامة
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 4 30سا52 00سا30     30سا22 1.3و ت إ 
 2 30سا52 00سا30     30سا22 الطاقات المتجددة  وتخزيف الطاقة   

 2           5تربص
 30 30سا757 45سا378 30سا52 45سا101 00سا225 5مجموع السداسي س

 

 المعامل عمل شحصي -الحجم الساعي األسبوعي ) أسبوع(  وحدة التعميم و ت       6السداسي س  
 30 00سا450 اسةمشػروع نياية الدر 

 30 6المجموع  السداسي س
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2014جويمية  30المؤرخ في  652يعدل ممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ في 415رقم  قــرار
 "يكلكتروناإل في " لنيل شيادة ميندس دولة المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتضّمف تنظيـ  1971سنة  غشت25الموافق  1391رجب عاـ  4فيالمؤّرخ  219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ
غشت سنة 17الموافق  1438القعدة عاـ ذي  25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ2017
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في 215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ
ة يػػنػػايػػر سن 30المػػػوافػق  1434ربػػيع األوؿ عػػاـ  18مػػػؤرخ في  77-13وبمقتضى المػػرسػػوـ التػػنػػػفػػيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يػػحػػػدد صبلحػػيػػات وزيػر التعميـ العالي والبحث العممي 2013
 لنيل شيادة ميندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي 2014جويمية  30المؤرخ في  652وبمقتضى القرار رقـ  -

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. في "اإللكترونيؾ"
 

 رر ـــــيـق
 

 4412جويمية  14المؤرخ في  434ا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ القرار رقـ : ييدؼ ىذالمادة األولـى
المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " اإللكترونيؾ " بالمدرسة الوطنية 

 المتعددة التقنيات.
 أعبله، طبقا لممحق ىذا القرار. و المذكور 4412جويمية  14المؤرخ في  434يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المادة  
يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة  :4المادة 

 .4413/4414التقنيات، ابتداء مف السنة الجامعية 
تعددة التقنيات، كّل فيما يخّصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية الم :5المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2014جويمية  30المؤرخ في  652المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ فيال 415ممحق القرار رقم 
 المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " اإللكترونيك " بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 السداسي س1

 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
             وحدات التعميم األساسية

 13 00سا225 00سا45 00سا45 30سا67 30سا67 1.1.1وت أ 
 5 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 نظرية الدوائر

 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 ر الرقميةالدوائ
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 معالجة اإلشارة

             وحدات التعميم األساسية
 7 45سا123 45سا18 00سا15 30سا22 30سا67 2.1.1وت أ 

 3 15سا56 15سا11     00سا45 فيزياء أنصاؼ النواقل
 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 االلكتروتقنية العامة

             وحدات التعميم المنيجية
 5 00سا90 00سا15 00سا30   00سا45 1.1وت م 

 2.5 00سا45 30سا7 00سا15   30سا22 القياسات الكيربائية  واإللكترونية 
 2.5 00سا45 30سا7 00سا15   30سا22 الطرؽ العددية والمثمى

             ألفقيةوحدات التعميم ا
 3 30سا52 30سا7     00سا45 1.1وت أ ف 

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 1اإلنجميزية العمميػة و التقنيػة 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 الممكية الفكرية

             وحدات التعميم االستكشافية
 2           1.1و ت إ 

 2           1تربص 
 30 15سا491 15سا86 00سا90 00سا90 00سا225 1داسي سمجموع الس

 

       2السداسي س  
 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

             وحدات التعميم األساسية
 9 00سا150 00سا30 00سا30 00سا45 00سا45 1.2.1وت أ 

 5 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 اللكترونيات العامةا
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 2األنظمة الرقميػة 

             وحدات التعميم األساسية
 11 45سا198 45سا33 00سا30 30سا67 30سا67 2.2.1وت أ 

 4 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 النظـ الخطية المتحكـ فييا  
 4 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 تكنولوجيا المحتويات اإللكترونية
 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 الكيرومغناطيسية و الموجات
             وحدات التعميم المنيجية

 5 00سا90 00سا15 00سا30   00سا45 2.1وت م 
 2.5 00سا45 30سا7 00سا15   30سا22 األجيزة اإللكترونية 

 2.5 00سا45 30سا7 00سا15   30سا22 لغػات البرمجػة
             وحدات التعميم األفقية

 3 30سا52 30سا7     00سا45 2.1وت أ ف 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 2اإلنجميزية العمميػة و التقنيػة 

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 التقييس
             تكشافيةوحدات التعميم االس

 2           2.1و ت إ 
 2           2تربص 

 30 15سا494 15سا86 00سا90 30سا112 30سا202 2مجموع السداسي س
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       3السداسي س  
 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

             األساسية وحدات التعميم
 13 00سا240 30س37 00سا45 30سا67 00سا90 1.1.2و ت أ 

 4 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 االنتشار الموجو لبلمواج الكيرومغنطسية
 4 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 االلكترونيؾ الضوئي

 5 30سا97 00سا15 00سا15 30سا22 00سا45 الوظائف االساسية  االلكترونية
             وحدات التعميم األساسية

 7 45سا123 15سا26 00سا30 30سا22 00سا45  2.1.2و ت أ 
 5 45سا78 45سا18 00سا15 30سا22 30سا22 المعالج الدقيق

 2 00سا45 30سا7 00سا15   30سا22 أنظػمة التحكػـ  البلخطية والمتقاطعة
             وحدات التعميم المنيجية

 5 45سا168 15سا11 30سا37   30سا22 1.2و ت م 
 3 00سا45 30سا7 00سا15   30سا22 أنظمة التشغيػل 

 2 15سا26 45سا3 30سا22     انجاز الدوائر اإللكترونية
             وحـدات التعميـم األفقية

 3 30سا82 00سا15     30سا67 1.2وت أ ف 
 1 15سا26 45سا3     30سا22 3 اإلنجميزية العممية والتقنية

 1 00سا30 30سا7     30سا22 القياسات القانونية
 1 15سا26 45سا3     30سا22 إدارة المشاريع

             وحـدات التعميـم االستكشافية
 2           1.2و ت إ 

 2           3تربص 
 30 45سا528 15سا101 30سا112 00سا90 00سا225 3مجموع السداسي س

 

       4السداسي س  
 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

             وحدات التعميم األساسية
 13 30سا262 15سا60 00سا45 30سا67 00سا90 1.2.2و ت أ 

 4.5 30سا82 30سا22 00سا15 30سا22 30سا22 أجيزة ودوائر الميكروويف
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 أجيزة االستشعار
 4.5 00سا105 30سا22 00سا15 30سا22 00سا45 أنظمة المواصبلت

             وحدات التعميم األساسية
 10 30سا172 30سا37 00سا45 30سا22 30سا67 2.2.2و ت أ 

 3 15سا71 00سا15 00سا15   30سا22 المعالجات المتخصصة
 3 00سا45 30سا7 00سا15   30سا22 االنظمة المحمولة
 4 15سا26 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 إلكترونيؾ القدرة

             وحـدات التعميـم المنيجية
 2 15سا26 45سا3 30سا22     2.2و ت م 

نتاج النموذج االولي  2 15سا26 45سا3 30سا22     تصميـ وا 
             ت التعميـم األفقيةوحـدا

 3 30سا52 30سا7     00سا45 2.2وت أ ف 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 4اإلنجميزية العممية والتقنية 

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 النظافة و السبلمة الصناعية
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 2           2.2و ت إ 
 2            4تربص 

 30 45سا513 45سا108 30سا112 00سا90 30سا202 4مجموع السداسي س
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       5السداسي س  
 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

             وحدات التعميم األساسية
 12.5 00سا225 00سا45 00سا45 30سا67 30سا67 1.3و ت أ 

 3.5 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 التقدير والكشف
 4 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 معالجة اليوئيات

 5 30سا82 30سا22 00سا15 30سا22 30سا22 اليوائيات وانتشار األمواج
             وحـدات التعميـم المنيجية

 7 00سا120 30سا22 00سا30 30سا22 00سا45 1.1.3و ت م 
 4 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 األنظمة السمعية البصرية
 3 45سا48 15سا11 00سا15   30سا22 الشبكات والبروتوكوالت
             وحـدات التعميـم المنيجية

 5.5 00سا180 00سا15 00سا15 00سا45 00سا45 2.1.3و ت م 
 3.5 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30اس22 الرجل اآللي 

 2 45سا48 45سا3   30سا22 30سا22 نظرية المعمومات
             وحـدات التعميـم األفقية

 3 30سا52 30سا7     00سا45 1.3وت أ ف 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 5االنجميزية العممية والتقنية 

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 تسيير المؤسسات والتنمية المستدامة 
             وحـدات التعميـم االستكشافيـة

 2           1.3و ت إ 
 2 45سا63 15سا11 30سا7   00سا45  5تربص 

 30 30سا517 00سا90 00سا90 00سا135 30سا202 5مجموع السداسي س
 

 لالمعام الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت       6السداسي س  
 30 00سا450 مشػروع نياية الدراسة

 30           6المجموع   السداسي س
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2014جويمية  30المؤرخ في  654يعدل ممحق القرار رقم ، 2018 ماي 03 مؤّرخ في 416رقم  قــرار
 كيميائية"اليندسة الفي " شيادة ميندس دولة لنيل المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ

المتضّمف تنظيـ  1971سنة  غشت25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في 219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ

غشت سنة 17الموافق  1438القعدة عاـ ذي  25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .معدؿ، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، ال2017

 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في 215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ

يػػنػػايػػر سنة  30المػػػوافػق  1434اـ ربػػيع األوؿ عػػ 18مػػػؤرخ في  77-13وبمقتضى المػػرسػػوـ التػػنػػػفػػيػػذي رقػػـ  -
 .الذي يػػحػػػدد صبلحػػيػػات وزيػر التعميـ العالي والبحث العممي 2013
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 لنيل شيادة ميندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي 2014جويمية  30المؤرخ في  654وبمقتضى القرار رقـ  -
 التقنيات.بالمدرسة الوطنية المتعددة  في " اليندسة الكيميائية "

 

 رر ـــــيـق
 

 4412جويمية  14المؤرخ في  432: ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ القرار رقـ المادة األولـى
المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " اليندسة الكيميائية " بالمدرسة 

 الوطنية المتعددة التقنيات.
 و المذكور أعبله، طبقا لممحق ىذا القرار. 4412جويمية  14المؤرخ في  432ؿ ممحق القرار رقـ يعد : 3المــادة  
يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة : 4المــادة 

 .4413/4414التقنيات، ابتداء مف السنة الجامعية 
ير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يخّصو، يكمف المد: 5المــادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2014جويمية  30المؤرخ في  654المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ فيال 416ممحق القرار رقم 

 دولة في " اليندسة الكيميائية " بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس
 السداسي س 1

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
             وحدات التعميم األساسية

 12 30سا217 00سا45 30سا37 30سا67 30سا67 1.1.1و ت أ 
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 الحركية الكيميائية
 4 30سا67 00سا15 30سا7 30سا22 30سا22 1ديناميكية الحرارة 
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 1الكيروكيميائية 

             وحدات التعميم األساسية
 8 30سا172 00سا30 00سا30 00سا45 30سا67 2.1.1و ت أ 

 4 00سا90 00سا15 30سا7 30سا22 00سا45 الكيمياء العضوية
 4 30سا82 00سا15 30سا22 30سا22 30سا22 الكيمياء البلعضوية

             وحـدات التعميـم المنيجية
 5 00سا120 00سا30 30سا22 30سا22 00سا45 1.1و ت م 

 2 00سا45 00سا15 30سا7   30سا22 1الكيرباء التطبيقية 
 3 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 1الرياضيات التطبيقية 

             وحـدات التعميـم األفقية
 3 00سا75 00سا30     00سا45 1.1وت أف 

 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 -1-المغة اإلنجميزية العممية والتقنية
 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 الممكية الفكرية

             دات التعميـم االستكشافيةوحـ
 2           1.1و ت إ 

 2           1تربص 
 30 00سا585 00سا135 00سا90 00سا135 00سا225 1مجموع السداسي س
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       2السداسي س   
 وعالمجم عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

             وحدات التعميم األساسية
 12 30سا217 00سا45 30سا37 30سا67 30سا67 1.2.1و ت أ 

 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 الكيمياء السطحية
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 2ديناميكية الحرارة 
 4 30سا67 00سا15 30سا7 30سا22 30سا22 2الكيروكيميائية 

             وحدات التعميم األساسية
 8 30سا172 00سا30 00سا30 00سا45 30سا67 2.2.1و ت أ

 4 30سا97 00سا15 00سا15 30سا22 00سا45 النقل المادي
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 ميكانيؾ الموائع

             وحـدات التعميـم المنيجية
 5 00سا120 00سا30 30سا22 30سا22 00سا45 2.1و ت م 

 2 00سا45 00سا15 30سا7   30سا22 2الكيرباء التطبيقي 
 3 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 2الرياضيات التطبيقية 

             وحـدات التعميـم األفقية
 3 00سا75 00سا30     00سا45 2.1وت أف 

 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 -2-المغة اإلنجميزية العممية والتقنية
 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 التقييس

             وحـدات التعميـم االستكشافية
 2           2.1و ت إ 

 2           2تربص 
 30 00سا585 00سا135 00سا90 00سا135 00سا225 2مجموع السداسي س

 
         3السداسي س   

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل اعي السداسيالحجم الس وحدة التعميم و ت
             وحدات التعميم األساسية

 7 15سا131 00سا30 30سا22 45سا33 00سا45 1.1.2و ت أ 
 4 30سا82 00سا15 30سا22 30سا22 30سا22 تكرير النفط  

 3 45سا48 00سا15   15سا11 30ساII.1 22ديناميكية الحرارة 
             وحدات التعميم األساسية

 11 15سا206 00سا45 30سا37 15سا56 30سا67 2.1.2و ت أ 
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 1التنقل الحراري 

 3 45سا63 00سا15 00سا15 15سا11 30سا22 1العمميات  الديناميكية  
 4 30سا67 00سا15 30سا7 30سا22 30سا22 1العمميات األحادية 

             وحـدات التعميـم المنيجية
 6 15سا116 00سا30 00سا30 15سا11 00سا45 1.2و ت م 

 3 45سا63 00سا15 00سا15 15سا11 30سا22 الكمياء العضوية صناعية
 3 30سا52 00سا15 00سا15   30سا22 1الطرؽ الفيزيائية لمتحميل  

             وحـدات التعميـم األفقية
 3 00سا75 00سا30     00سا45 1.2وت أف 

 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 3إنجميزية عممية تقنية 
 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 المقاييس القانونية

             وحـدات التعميـم االستكشافية
 3 30سا37 00سا15     30سا22 1.2و ت إ 

 1 30سا37 00سا15     30سا22 ورشة
 2           3تربص  

 30 15سا566 00سا150 00سا90 15سا101 00سا225 3مجموع السداسي س
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       4السداسي س   
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

             وحدات التعميم األساسية
 10 15سا191 00سا45 30سا22 45سا33 00سا90 1.2.2و ت أ

 3 30سا67 00سا15 30سا7   00سا45 البتروكمياء
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 1المفاعبلت 

 3 45سا48 00سا15   15سا11 30ساII.2 22ديناميكية الحرارة 
             وحدات التعميم األساسية

 10 45سا198 00سا45 00سا30 15سا56 30سا67 2.2.2و ت أ 
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 2العمميات األحادية 

 4 30سا67 00سا15 30سا7 30سا22 30سا22 2التنقل الحراري 
 2 15سا56 00سا15 30سا7 15سا11 30سا22 2العمميات  الديناميكية  

             وحـدات التعميـم المنيجية
 5 45سا108 00سا30 30سا22 15سا11 00سا45 2.2و ت م 

 3 45سا63 00سا15 00سا15 15سا11 30سا22 الكمياء غيرالغضوية صناعية
 2 00سا45 00سا15 30سا7   30سا22 2الطرؽ الفيزيائية لمتحميل 
             وحـدات التعميـم األفقية

 3 00سا75 00سا30     00سا45 2.2وت أف 
 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 4المغة اإلنجميزية العممية والتقنية 

 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 نظافة و سبلمة صناعية
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 2           2.2و ت إ 
 2           4تربص   

 30 45سا573 00سا150 00سا75 15سا101 30سا247 4مجموع السداسي س
 

       5السداسي س   
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي لتعميم و توحدة ا

             وحدات التعميم األساسية
 10 00سا180 00سا30 30سا37 00سا45 30سا67 1.1.3و ت أ 

 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 األنظمة الديناميكية والتحكـ 
 6 00سا105 00سا15 30سا22 30سا22 00سا45 2 المفاعبلت

             وحدات التعميم األساسية
 8 00سا135 00سا30 00سا15 30سا22 30سا67 2.1.3و ت أ 

 4 30سا67 00سا15 30سا7 30سا22 30سا22 ديناميكية الحرارة تطبيقية   
 4 30سا67 00سا15 30سا7   00سا45 تصميـ المنشآت
             المنيجية وحـدات التعميـم

 7 00سا135 00سا30 30سا37 30سا22 00سا45 1.3و ت م 
 3 00سا60 00سا15 30سا22   30سا22 المحاكاة
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 التحسيف

             وحـدات التعميـم األفقية
 3 00سا75 00سا30     00سا45 1.3وت أف 

 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 -5-مية والتقنيةالمغة اإلنجميزية العم
 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 تسيير المؤسسات والتنمية المستدامة

             وحـدات التعميـم االستكشافية
 2   1.3و ت إ 

 2   5تربص   
 30 00سا525 00سا120 00سا90 00سا90 00سا225 5مجموع السداسي س

 

 السداسي س6
 المعامل الحجم الساعي السداسي التعميم و ت وحدة

 30 00سا450 مشػروع نياية الدراسة
 30 6المجموع السداسي س

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2014جويمية  30المؤرخ في  655يعدل ممحق القرار رقم ، 2018ماي  03 مؤّرخ في 417م رق قــرار
 مدنية"اليندسة الفي " لنيل شيادة ميندس دولة ديد البرنامج البيداغوجيالمتضمن تح

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 
 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .يـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي لمتعم
المتضّمف تنظيـ  1971سنة  غشت25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في 219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ
غشت سنة 17الموافق  1438القعدة عاـ ذي  25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ، والمت2017
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في 215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ
يػػنػػايػػر سنة  30المػػػوافػق  1434ربػػيع األوؿ عػػاـ  18ػؤرخ في مػػ 77-13وبمقتضى المػػرسػػوـ التػػنػػػفػػيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يػػحػػػدد صبلحػػيػػات وزيػر التعميـ العالي والبحث العممي 2013
 لنيل شيادة ميندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي 2014جويمية  30المؤرخ في  655وبمقتضى القرار رقـ  -

 درسة الوطنية المتعددة التقنيات.بالم في "اليندسة المدنية"
 

 رر ـــــيـق
 

 4412جويمية  14المؤرخ في  433ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ القرار رقـ  المادة األولـى:
المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " اليندسة المدنية " بالمدرسة 

 .الوطنية المتعددة التقنيات
 و المذكور أعبله، طبقا لممحق ىذا القرار. 4412جويمية  14المؤرخ في  433يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المادة  
يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة  :4المادة 

 .4413/4414التقنيات، ابتداء مف السنة الجامعية 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يخّصو،  :5المادة 

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

 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2014جويمية  30المؤرخ في  655المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ فيال 417ممحق القرار رقم 
 ل شيادة ميندس دولة في " اليندسة المدنية " بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتالمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لني

 1السداسي س

 المجموع عمل شحصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس   المعامل أسبوع/السداسي( 15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت
             وحدات التعميم األساسية

 6 30سا97 30سا22 00سا30   00سا45 1.1.1و ت أ 
 3 45سا48 15سا11 00سا15   30سا22 الجيولوجيا العامة

 3 45سا48 15سا11 00سا15   30سا22 1طبوغرافيا 
 10 15سا206 45سا33 00سا15 30سا67 00سا90 2.1.1و ت أ 

 3.5 45سا78 15سا11   30سا22 00سا45 1مقاومة المواد 
 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 1ة ميكانيؾ األوساط المستمر 

 3.5 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 ميكانيؾ الموائع
 3 45سا48 15سا11 00سا15   30سا22 3.1.1و ت أ 

 3 45سا48 15سا11 00سا15   30سا22 1مواد البناء 
             وحـدات التعميـم المنيجية

 6 45سا108 45سا18   30سا22 30سا67 1.1و ت م 
 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 1التحميل العددي 

 3 30سا52 30سا7     00سا45 المباني
             وحدات التعميم األفقية

 3 30سا52 30سا7     00سا45 1.1و ت أف 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 1المغة اإلنجميزية العممية والتقنية

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 الممكية الفكرية
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 2           1.1و ت إ 
 2           1التربصات  

 30 45سا513 45سا93 00سا60 00سا90 00سا270 1مجموع السداسي 
 

2السداسي س  

 المجموع عمل شحصي أعمال تطبيقية مال موجيةأع دروس المعامل أسبوع/السداسي( 15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت
             وحدات التعميم األساسية

 6 30سا97 00سا15 30سا37   00سا45 1.2.1و ت أ 
 3 30سا52 30سا7 30سا22   30سا22 رسـ المباني
 3 00سا45 30سا7 00سا15   30سا22   2طبوغرافيا 

 6.5 45سا123 45سا18 00سا15 00سا45 00سا45 2.2.1و ت أ 
 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 2مقاومة المواد

 3.5 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 2ميكانيؾ األوساط المستمرة  
 6 00سا90 00سا15 00سا30   00سا45 3.2.1و ت أ 

 3 00سا45 30سا7 00سا15   30سا22 2مواد البناء 
 3 00سا45 30سا7 00سا15   30سا22 تكنولوجيا الخرسانة

             وحـدات التعميـم المنيجية
 6 45سا123 45سا18 00سا15 00سا45 00سا45 2.1و ت م 

 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 2التحميل العددي 
 3 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 الكيرباء العامة

             وحدات التعميم األفقية
 3.5 30سا52 30سا7     00سا45 2.1و ت أف 

 2 15سا26 45سا3     30سا22 2المغة اإلنجميزية العممية والتقنية 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 التقييس

             وحـدات التعميـم االستكشافية
 2           2.1و ت إ 

 2           2التربصات  
 30 30سا487 00سا75 30سا97 00سا90 00سا225 2مجموع السداسي 
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   السداسي س3

 المجموع عمل شحصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسبوع/السداسي( 15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت
             وحدات التعميم األساسية

 8 30سا127 30سا22 00سا15 00سا45 00سا45 1.1.2و ت أ 
 4 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 1اليياكل المعدنية 

 4 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 1الخرسانة المسمحة 
 9.5 30سا157 30سا22   30سا67 30سا67 2.1.2و ت أ 

 3.5 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 حساب اليياكل غير المحددة إستاتيكيًّا
 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 1الحساب األلي لميياكل 

 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 1البنية التحتية لمنقل 
 4 45سا93 15سا11 00سا15 30سا22 00سا45 3.1.2و ت أ 

 4 45سا93 15سا11 00سا15 30سا22 00سا45 مدخل الى الجيوتقنية
             وحـدات التعميـم المنيجية

 1.5 45سا78 15سا56     30سا22 1.2و ت م 
 1.5 45سا78 15سا56     30سا22 حساب تغيري 

             وحدات التعميم األفقية
 3 30سا52 30سا7     00سا45 1.2و ت أف 

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 3المغة اإلنجميزية العممية والتقنية 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 المقاييس القانونية

             وحـدات التعميـم االستكشافية
 4 00سا30 30سا7     30سا22 1.2ت إ  و

 2 00سا30 30سا7     30سا22 1تقنيات البحث والتواصل 
 2           3التربصات  

 30 00سا540 30سا127 00سا30 00سا135 30سا247 3مجموع السداسي 
 

 السداسي س4

 المجموع عمل شحصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسبوع/السداسي( 15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت
             وحدات التعميم األساسية

 10 15سا176 15سا26 00سا15 30سا67 30سا67 1.2.2و ت أ 
 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 2اليياكل المعدنية 

 4 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 2الخرسانة المسمحة 
 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 قة اإلجيادالخرسانة المسب

 6 00سا105 00سا15   30سا22 30سا67 2.2.2و ت أ 
 00سا45 1ديناميكية اليياكل 

 
 3 30سا52 30سا7  

 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 2الحساب األلي لميياكل 
 7 00سا120 00سا15 00سا15 00سا45 00سا45 3.2.2و ت أ 

 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 ل االستناداألساسات و ىياك
 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 2البنية التحتية لمنقل 

             وحـدات التعميـم المنيجية
 2 00سا30 30سا7     30سا22 2.2و ت م 

 2 00سا30 30سا7     30سا22 2تقنيات البحث والتواصل 
             وحدات التعميم األفقية

 3 30سا52 30سا7     00سا45 2.2و ت أف 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 4المغة اإلنجميزية العممية والتقنية 

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 الصحة والسبلمة في البيئة الصناعية
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 2           2.2و ت إ 
 2           4التربصات  

 30 45سا483 15سا71 00سا30 00سا135 30سا247 4مجموع السداسي 
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 السداسي س5

 المجموع عمل شحصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسبوع/السداسي( 15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت
             وحدات التعميم األساسية

 9 30سا157 30سا22   00سا45 00سا90 1.1.3و ت أ 
 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 المباني المقاومة لمزالزؿ

 3 30سا52 30سا7     00سا45 الجسور
 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 اليياكل الخرسانية

 10 30سا157 30سا22   30سا22 30سا112 2.1.3و ت أ 
 3.5 30سا52 30سا7     00سا45 2ديناميكية اليياكل 
 3.5 30سا52 30سا7     00سا45 ميكانيؾ الصخور
 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 العناصرالمنتيية

             وحـدات التعميـم المنيجية
 6 00سا105 00سا15   30سا22 30سا67 1.3و ت م 

 2 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 مكننة األشغاؿ
 2 15سا26 45سا3     30سا22 األنفاؽ و السدود

 2 15سا26 45سا3     30سا22 تنظيـ ورشات البناء
             وحـدات التعميـم األفقية

 3 30سا52 30سا7     00سا45 1.3و ت أف 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 5المغة اإلنجميزية العممية والتقنية 

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 إدارة المؤسسات و التنمية المستدامة
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 2           1.3و ت إ 
 2           5التربصات 

 30 30سا405 30سا75   00سا90 00سا315 5مجموع السداسي 
 

 السداسي س6
 المعامل أسبوع/السداسي( 15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت

 30 00سا450 مشػروع نياية الدراسة
 30 6المجموع السداسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2014جويمية  30المؤرخ في  656يعدل ممحق القرار رقم ، 2018ماي  03 مؤّرخ في 418 رقم رارــــق

 في "ىندسة البيئة" لنيل شيادة ميندس دولة المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي
 الوطنية المتعددة التقنيات  بالمدرسة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتضّمف تنظيـ  1971سنة  غشت25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في 219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ
غشت سنة 17الموافق  1438القعدة عاـ ذي  25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ2017
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11في المؤّرخ 215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ
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يػػنػػايػػر سنة  30المػػػوافػق  1434ربػػيع األوؿ عػػاـ  18مػػػؤرخ في  77-13وبمقتضى المػػرسػػوـ التػػنػػػفػػيػػذي رقػػـ  -
 .يػػحػػػدد صبلحػػيػػات وزيػر التعميـ العالي والبحث العمميالذي  2013

 لنيل شيادة ميندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي 2014جويمية  30المؤرخ في  656وبمقتضى القرار رقـ  -
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. في "ىندسة البيئة"

 

 رر ـــــيـق
 

 4412جويمية  14المؤرخ في  434ى تعديل ممحق القرار رقـ القرار رقـ ييدؼ ىذا القرار إل المادة األولـى:
المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " ىندسة البيئة " بالمدرسة الوطنية 

 المتعددة التقنيات.

 بقا لممحق ىذا القرار.و المذكور أعبله، ط 4412جويمية  14المؤرخ في  434يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المـادة  
يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة  :4المـادة 

 .4413/4414التقنيات، ابتداء مف السنة الجامعية 

تقنيات، كّل فيما يخّصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة ال :5المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضمن  2014جويمية  30المؤرخ في  656، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ فيال 418ممحق القرار رقم 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  في "ىندسة البيئة" لنيل شيادة ميندس دولة تحديد البرنامج البيداغوجي

       1سالسداسي   
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

             وحدات التعميم األساسية
 9 00سا180 00سا45 30سا22 00سا45 30سا67 1.1.1و ت أ 

 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 الحركية الكيميائية
 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 1يكية الحرارة دينام

 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 1الكيروكيميائية 
 11 00سا210 00سا45 30سا22 00سا60 30سا82 2.1.1و ت أ 

 4 00سا75 00سا15 30سا7 00سا15 30سا37 الكيمياء العضوية
 4 30سا67 00سا15 30سا7 30سا22 30سا22 الكيمياء البلعضوية

 3 30سا67 00سا15 30سا7 30سا22 30سا22 ميكانيكا الموائع
             وحدات التعميم المنيجية

 5 00سا105 00سا30 30سا7 30سا22 00سا45 1.1و ت م 
 2 00سا45 00سا15 30سا7   30سا22 1الكيرباء التطبيقية 

 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 1الرياضيات التطبيقية 
             وحدات التعميم األفقية

 3 00سا75 00سا30     00سا45 1.1و ت أف 
 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 -1-المغة اإلنجميزية العممية والتقنية

 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 الممكية الفكرية
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 2           1.1و ت إ 
 2           1ص ترب

 30 00سا570 00سا150 30سا52 30سا127 00سا240 1مجموع السداسي س
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 السداسي س2

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
             وحدات التعميم األساسية

 10 30سا187 00سا45 30سا22 30سا52 30سا67 1.2و ت أ 
 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 الكيمياء السطحية
 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 2ديناميكية الحرارة 
 4 30سا67 00سا15 30سا7 30سا22 30سا22 2الكيروكيميائية 

             وحدات التعميم األساسية
 10 30سا187 00سا45 30سا22 30سا52 30سا67 2.2و ت أ 

 4 30سا67 00سا15 30سا7 30سا22 30سا22 النقل المادي
 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 1الكيمياء الحيوية 

 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 1عمـ األحياء الدقيقة 
             وحدات التعميم المنيجية

 5 30اس112 00سا30 00سا15 30سا22 00سا45 2.1و ت م 
 2 00سا45 00سا15 30سا7   30سا22 2الكيرباء التطبيقية 

 3 30سا67 00سا15 30سا7 30سا22 30سا22 2الرياضيات التطبيقية 
             وحدات التعميم األفقية

 3 00سا75 00سا30     00سا45 2.1و ت أف 
 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 -2-المغة اإلنجميزية العممية والتقنية

 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 التقييس
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 2           2.1و ت إ 
 2           2تربص 

 30 00سا562 00سا150 00سا60 30سا127 00سا225 2مجموع السداسي س
 

       3السداسي س  
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية روسد المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

             وحدات التعميم األساسية
 8 30سا142 00سا30 00سا15 00سا30 30سا67 1.1.2و ت أ 

 3 30سا52 30سا7 30سا7 00سا15 30سا22 2الكيمياء الحيوية 
 3 30سا52 30سا7 30سا7 00سا15 30سا22 2عمـ األحياء الدقيقة 

 2 30سا37 00سا15     30سا22 اإليكولوجي  التوازف 
 5 00سا105 00سا30 00سا15 00سا15 00سا45 2.1.2و ت أ 
 2 00سا45 00سا15 30سا7   30سا22 1الكيميائية -تقنيات التحميل الفيزيائية       

 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 1النقل الحراري 
             وحدات التعميم المنيجية

 12 00سا240 00سا60 00سا30 00سا60 00سا90 1.2و ت م 
 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 1الكيميائية -العمميات األحادية الفيزيائية

 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 1العمميات األحادية البيولوجية 
 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 1طرائق الفصل المتقدمة 

 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 1المفاعبلت 
             وحدات التعميم األفقية

 3 00سا75 00سا30     00سا45 1.2و ت أف 
 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 -3-المغة اإلنجميزية العممية والتقنية      

 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 المقاييس القانونية
             التعميـم االستكشافيةوحـدات 

 2           1.2و ت إ 
 2           3تربص 

 30 30سا562 00سا150 00سا60 00سا105 30سا247 3مجموع السداسي س
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       4السداسي س  
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

             وحدات التعميم األساسية
 6 30سا112 00سا30 30سا22 00سا15 00سا45 1.2.2و ت أ 
 3 30سا52 00سا15 00سا15   30سا22 2الكيميائية -تقنيات التحميل الفيزيائية       

 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 2النقل الحراري 
             وحدات التعميم المنيجية

 12 00سا240 00سا60 00سا30 00سا60 00سا90 2.2ت م  و
 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 2الكيميائية -العمميات األحادية الفيزيائية     

 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 2العمميات األحادية البيولوجية 
 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 2طرائق الفصل المتقدمة 

 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 2المفاعبلت 
             وحدات التعميم األفقية

 3 00سا75 00سا30     00سا45 2.2و ت أف 
 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 -4-المغة اإلنجميزية العممية والتقنية

 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 الصحة والسبلمة و البيئة 
             التعميـم االستكشافية وحـدات

 9 30سا157 00سا45 30سا7 30سا37 30سا67 2.2و ت إ 
 1 30سا37 00سا15     30سا22 ندوات  -تقنيات الكتابة واإلتصاؿ 

 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 الري العاـ  وري المناطق الحضرية
 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 الييدروجيولوجيا

 2           4تربص 
 30 00سا585 00سا165 00سا60 30سا112 30سا247 4مجموع السداسي س

 

       5السداسي س  
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

             وحدات التعميم األساسية
 5 30سا97 00سا30   30سا22 00اس45 1.1.3و ت أ 

 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 المفاعبلت الحيوية والطاقة الحيوية
 2 30سا37 00سا15     30سا22 تطوير واعتماد الطرؽ التحميمية

             وحدات التعميم المنيجية
 9 00سا180 00سا45 30سا22 00سا45 30سا67 1.1.3و ت م 

 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 العممياتتحسيف ومحاكاة 
 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 التنظيـ ومدخل لمتحكـ

 3 00سا60 00سا15 30سا7 00سا15 30سا22 تطبيق الطرؽ  العددية في ىندسة الطرائق -النمذجة الرياضية 
 7 00سا135 00سا45   30سا22 30سا67 2.1.3و ت م 

 3 30سا52 00سا15   00سا15 30سا22 ة النفايات الصمبةتسيير ومعالج
 2 00سا45 00سا15   30سا7 30سا22 تموث اليواء

 30سا22 إعادة تأىيل المواقع والتربة المموثة
 

 2 30سا37 00سا15  
             وحدات التعميم األفقية

 4 00سا75 00سا30     00سا45 1.3و ت أف 
 2 30سا37 00سا15     30سا22 -5-والتقنية المغة اإلنجميزية العممية

 2 30سا37 00سا15     30سا22 تسيير المؤسسات والتنمية المستدامة
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 5 30سا82 00سا30   30سا7 00سا45 1.3و ت إ 
 1.5 30سا37 00سا15     30سا22 دراسة لؤلثر  والمعايير والتشريعات البيئية

 1.5 00سا45 00سا15   30سا7 30سا22 االقتصادي لمطرائق-التقييـ التقني
 2           5تربص 

 30 00سا570 00سا180 30سا22 30سا97 00سا270 5مجموع السداسي س
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 السداسي س6
 المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

 30 00سا450 مشػروع نياية الدراسة
 30 6ي سالمجموع  السداس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2014جويمية  30المؤرخ في  657، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ في 419 رقم قــرار

 ىندسة المواد " في " لنيل شيادة ميندس دولةالمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي 
 ة التقنيات بالمدرسة الوطنية المتعدد

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
المتضّمف تنظيـ  1971سنة  تغش25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في 219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ الدروس
، 2017غشت سنة 17الموافق  1438القعدة عاـ ذي  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .عدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، الم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في 215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ
يػػنػػايػػر سنة  30المػػػوافػق  1434ربػػيع األوؿ عػػاـ  18مػػػؤرخ في  77-13وبمقتضى المػػرسػػوـ التػػنػػػفػػيػػذي رقػػـ  -

 .ػات وزيػر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يػػحػػػدد صبلحػػيػ 2013
 لنيل شيادة ميندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي 2014جويمية  30المؤرخ في  657وبمقتضى القرار رقـ  -

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. في "ىندسة المواد"
 

 رر ـــــيـق
 

 4412جويمية  14المؤرخ في  435ر رقـ القرار رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرا المادة األولـى:
المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " ىندسة المواد " بالمدرسة الوطنية 

 المتعددة التقنيات.
 ار.و المذكور أعبله، طبقا لممحق ىذا القر  4412جويمية  14المؤرخ في  435يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة : 4المــادة 

 .4413/4414التقنيات، ابتداء مف السنة الجامعية 
ا يخّصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، كّل فيم :5المــادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضمن 2014جويمية  30المؤرخ في  657المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ فيال 419ممحق القرار رقم 
 تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة المواد" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 السداسي س1

 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي و ت وحدة التعميم
             وحدات التعميم األساسية

 8 00سا165 00سا15 00سا60 00سا45 00سا45 111و ت أ 
 4 30سا82 30سا7 00سا30 30سا22 30سا22 ديناميكية الحرارة عامة     
 4 30سا82 30سا7 00سا30 30سا22 30ساI      22فيزياءالحركية      

)1 00سا30 00سا45 00سا45 211و ت أ  00سا  7 00سا135 
 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 المدونة و المرونة     
 4 30سا82 30سا7 00سا30 30سا22 30سا22 ىيكمة المعادف     

             وحـدات التعميـم المنيجية
 8 00سا165 00سا15 00سا45 00سا60 00سا45 11و ت م 
 4.5 30سا52 30سا7 00سا30 30سا22 30سا22 تحميل رقمي تطبيقي     
 3.5 30سا67 30سا7 00سا15 30سا37 30سا22 تكنولوجيا السباكة     

             وحـدات التعميـم األفقية
 3 00سا60 00سا15     00سا45 11و ت أ 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 1ة انجميزية عممية تقني     
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 الممكية الفكرية     

             وحـدات التعميـم االستكشافية
 4 30سا37 30سا7 30سا7   30سا22 11و ت إ 
 2 30سا37 30سا7 30سا7   30سا22 اإلكتروتقنية التطبيقية     
 2           1تربص      

1سداسي سال مجموع  30 30سا562 30سا67 30سا142 00سا150 30سا202 
 

       2السداسي  س  
 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

             وحدات التعميم األساسية
 7 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 121و ت أ 

 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 ديناميكية الحرارة احصائية    
 4 30سا82 30سا7 00سا30 30سا22 30ساII          22فيزياءالحركية     

 8 00سا165 00سا15 00سا60 00سا45 00سا45 121و ت أ 
 4 30سا82 30سا7 00سا30 30سا22 30سا22 عمـو المواد المعدنية     
 4 30سا82 30سا7 00سا30 30سا22 30سا22 كانيكية لممعادفخصائص مي     

             وحـدات التعميـم المنيجية
 8 00سا120 00سا15 00سا15 00سا45 00سا45 21و ت م 
 4.5 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 تكنولوجيا التمحيـ     
 3.5 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 المواد الغيرمعدنية          

             وحـدات التعميـم األفقية
 3 00سا60 00سا15     00سا45 21و ت أ 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 2انجميزية عممية تقنية      
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 التقييس     

   وحـدات التعميـم االستكشافية
 4 00سا37 30سا7 30سا7   30سا22 21و ت إ 

 2 00سا37 30سا7 30سا7   30سا22 الكترونيؾ تطبيقي     
 2           2تربص       

2السداسي س مجموع  30 30سا517 30سا67 30سا112 00سا135 30سا202 
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       3السداسي س  

 وحدة التعميم و ت
 الحجم الساعي السداسي

أعمال  دروس المعامل
 موجية

أعمال 
 تطبيقية

عمل 
 المجموع شخصي 

   حدات التعميم األساسيةو 
 7.5 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 1.1.2و ت أ 

 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30ساI   22التحوالت الطورية في حالة صمبة
 3.5 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 عمـ البمورات

 8 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 2.1.2و ت أ 
 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 يميائيكيروك

 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 ميكانيؾ التقطيع و عياء المعادف
 7.5 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 3.1.2و ت أ 

 3.5 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30ساI 22خبلئط معدنية والمعبلجات الحرارية 
 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30ساI 22لمعدنية طرؽ صير الخبلئط ا

             وحـدات التعميـم المنيجية
 2 00سا30 30سا7     30سا22 1.2و ت م 

 2 00سا30 30سا7     30سا22 ممتقيات 
             وحـدات التعميـم األفقية

 3 30سا52 30سا7     00سا45 1.2و ت أف 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22  3انجميزية عممية وتقنية

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 المواصفات والمقاييس القانونية
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 2           1.2و ت إ 
 2           3تربص 

 30 30سا487 00سا60 00سا90 00سا135 30سا202 3مجموع السداسي س
 

       4السداسي س  
 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي ة التعميم و توحد

   وحدات التعميم األساسية
 8 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 1.2.2و ت أ 

 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30ساII  22التحوالت الطورية في حالة صمبة 
 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 االشعاعي عمـ البمورات

 7.5 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 2.2.2و ت أ 
 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 الصدا والوقاية

 3.5 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 خصائص فيزيائية لممواد
 7.5 00سا135 00سا15 00سا30 00سا45 00سا45 3.2.2و ت أ 

 4 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30ساII 22خبلئط معدنية والمعبلجات الحرارية 
 3.5 30سا67 30سا7 30سا7 30سا22 30ساII 22طرؽ صير الخبلئط المعدنية 
             وحـدات التعميـم المنيجية

 2 00سا30 30سا7     30سا22 2.2و ت م 
 2 00سا30 30سا7     30سا22 التحكـ االلي

             وحـدات التعميـم األفقية
 3 30سا52 30سا7     00سا45 2.2و ت أف 

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22  4انجميزية عممية وتقنية 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 نظافة سبلمة صناعية

             وحـدات التعميـم االستكشافية
 2           2.2و ت إ 

 2           4تربص 
 30 30سا487 00سا60 00سا90 00سا135 30سا202 4مجموع السداسي س
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 السداسي س5

 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
   وحدات التعميم األساسية

 7 00سا120 00سا15 00سا15 00سا45 00سا45 1.1.3و ت أ 
 3.5 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 طرؽ صير الخبلئط الغير حديدية

 3.5 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 معبلجة السطوح
 10 30سا187 30سا22 00سا30 30سا67 30سا67 2.1.3و ت أ 

 3.5 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 تحويل المعادف بتشوه
 3.5 30سا67 30سا7 00سا15 30سا22 30سا22 تعديف المساحقا

 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 التصمب
             وحـدات التعميـم المنيجية

 5 00سا105 00سا15   00سا45 00سا45 1.3و ت م 
 2.5 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 التصميـ العددي في ىندسة المواد

 2.5 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 طرؽ تشخيص المواد
             وحـدات التعميـم األفقية

 3 30سا52 30سا7     00سا45 1.3و ت أف 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22     5انجميزية عممية و تقنية 

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 تسيير المؤسسات والتنمية المستدامة
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 5 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 1.3و ت إ 
 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 المواد الجديدة

 2           5تربص 
 30 30سا517 30سا67 00سا45 00سا180 00سا225 5مجموع السداسي س

 

6السداسي س  
 المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

 30 00سا450 مشػروع نياية الدراسة    
 30 6المجموع  السداسي س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2014جويمية  30المؤرخ في  658يعدل ممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ في 420 رقم قــرار

 " ميكانيكيةال يندسةال في " لنيل شيادة ميندس دولة المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ب

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتضّمف تنظيـ  1971سنة  غشت25الموافق  1391جب عاـ ر  4المؤّرخ في 219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ
غشت سنة 17الموافق  1438القعدة عاـ ذي  25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ2017
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في 215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ
يػػنػػايػػر سنة  30المػػػوافػق  1434ربػػيع األوؿ عػػاـ  18مػػػؤرخ في  77-13وبمقتضى المػػرسػػوـ التػػنػػػفػػيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يػػحػػػدد صبلحػػيػػات وزيػر التعميـ العالي والبحث العممي 2013
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 لنيل شيادة ميندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي 2014جويمية  30المؤرخ في  658وبمقتضى القرار رقـ  -
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. في "اليندسة الميكانيكية"

 

 رر ـــــيـق
 

 4412جويمية  14المؤرخ في  436ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ القرار رقـ  ييدؼ المادة األولـى:
المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " اليندسة الميكانيكية " بالمدرسة 

 الوطنية المتعددة التقنيات.
 والمذكور أعبله، طبقا لممحق ىذا القرار. 4412جويمية  14المؤرخ في  436يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة  :4المــادة 

 .4413/4414التقنيات، ابتداء مف السنة الجامعية 
رسة الوطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يخّصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المد :5المــادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمن 2014جويمية  30المؤرخ في  658المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ فيال 420ممحق القرار رقم 

 طنية المتعددة التقنياتتحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " اليندسة الميكانيكية " بالمدرسة الو 
 السداسي س1

 المجموع عمل شحصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسبوع( 15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت
             وحدات التعميم األساسية

 8.5 30سا172 30سا37 30سا22 00سا45 30سا67 111و ت أ 
 5 15سا101 30سا22 15سا11 30سا22 00سا45 ديناميؾ عامةترمفوفيزياء وترمو       
 3.5 15سا71 00سا15 15سا11 30سا22 30سا22 ميكانيؾ الموائع     

 8 15سا176 30سا52 30سا22 00سا45 15سا56 211و ت أ 
 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 ميكانيؾ االوساط المستمرة      
 15سا11 مكتب الدراسات      

 
 2 15سا56 30سا22 30سا22

 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 الميكانيكا التطبيقية    
             وحـدات التعميـم المنيجية

 6.5 45سا123 30سا22 45سا33 30سا22 00سا45 11و ت م 
 4 30سا82 00سا15 30سا22 30سا22 30سا22 تحميل رقمي تطبيقي     

 2.5 15سا41 30سا7 15سا11   30سا22 عمـ القياس  
             وحـدات التعميـم األفقية

 3 00سا60 00سا15     00سا45 11و ت أ 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 1انجميزية عممية تقنية      
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 الممكية الفكرية     

             وحـدات التعميـم االستكشافية
 4 30سا37 30سا7 30سا7   30سا22 11و ت إ 
 2 30سا37 30سا7 30سا7   30سا22 الكتروتقني تطبيقي     
 2           1تربصات     

1السداسي س مجموع  30 00سا570 00سا135 15سا86 30سا112 15سا236 
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 السداسي س2

 المجموع عمل شحصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسبوع( 15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت
             وحدات التعميم األساسية

 9.5 00سا210 00سا45 00سا30 30سا67 30سا67 121و ت أ 
 5 15سا101 30سا22 15سا11 45سا33 45سا33 إنتقاؿ الحرارة و الكتمة     

 1.5 30سا37 30سا7 30سا7 15سا11 15سا11 تكممة ميكانيكؾ الموائع وديناميؾ الغازات  
 3 15سا71 00سا15 15سا11 30سا22 30سا22 1مقاومة المواد      

 8.5 30سا172 30سا37 45سا33 45سا33 30سا67 121و ت أ 
 2.5 00سا60 00سا15 15سا11 15سا11 30سا22 1عمـ المعادف والمواد المركبة 

 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 1ىندسة ميكانيكية 
 3 30سا52 30سا7 30سا22   30سا22 كانيكيالتصنيع المي

             وحـدات التعميـم المنيجية
 5 00سا90 30سا22 15سا11 30سا22 45سا33 21و ت م 

 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 رياضيات لمميندس  
 2 00سا30 30سا7 15سا11   15سا11 تقنيات القياس

             وحـدات التعميـم األفقية
 3 00سا60 00سا15     00سا45 21و ت أ 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 2انجميزية عممية تقنية      

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 عمـ المعايير
   وحـدات التعميـم االستكشافية

 4 30سا37 30سا7 30سا7   30سا22 21و ت إ 
 2 30سا37 30سا7 30سا7   30سا22 االلكترونيات التطبيقية    
 2           2تربصات      

2السداسي س مجموع  30 00سا570 30سا127 30سا82 45سا123 15سا236 
 

       3السداسي س  
 المجموع عمل شحصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسبوع( 15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت

             وحدات التعميم األساسية
 11 45سا213 00سا45 00سا45 00سا45 45سا78 211و ت أ 

 4 30سا67 00سا15 30سا7 15سا11 45سا33 الحراريت التطبيقية
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 تحويل الطاقة

 3 15سا71 00سا15 30سا22 15سا11 30سا22 العناصر المحددة
 10 30سا202 30سا37 30سا52 00سا45 30سا67 212و ت أ 
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 2مقاومة المواد      

 3 15سا71 00سا15 30سا22 15سا11 30سا22 2ىندسة ميكانيكية 
 3 15سا56 30سا7 00سا15 15سا11 30سا22 2عمـ المعادف والمواد المركبة 

             وحـدات التعميـم المنيجية
 4 00سا60 00سا15     00سا45 12و ت م 

 2 00سا30 30سا7     30سا22 الموثوقية والتحسيف
 2 00سا30 30سا7     30سا22 الميكاترونيؾ

   وحـدات التعميـم األفقية
 3 00سا60 00سا15     00سا45 12و ت أ 

 2 00سا30 30سا7     30سا22 3المغة االنجميزية في العموـ والتقنيات  
 2 00سا30 30سا7     30سا22 القياسات القانونية

             وحـدات التعميـم االستكشافية
 2           12و ت إ 
 2           3تربصات      

3السداسي س مجموع  30 15سا536 30سا112 30سا97 00سا90 15سا236 
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       4السداسي س  
 المجموع عمل شحصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية سدرو  المعامل أسبوع( 15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت

   وحدات التعميم األساسية
 7.5 45سا138 00سا30 00سا30 45سا33 00سا45 122و ت أ 

 4.5 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 المحركات التربينية
 3 45سا63 00سا15 00سا15 15سا11 30سا22 محركات االحتراؽ الداخمي

 7.5 15سا131 00سا30 30سا22 45سا33 00سا45 222و ت أ 
 3.5 15سا56 00سا15 30سا7 15سا11 30سا22 ديناميؾ اليياكل

 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 نظـ التحكـ الصناعي
             وحـدات التعميـم المنيجية

 8 45سا138 00سا30 00سا30 15سا11 30سا67 22و ت م 
 4.5 30سا82 00سا15 30سا22   00سا45 ندسة الميكانيكيةالطرؽ الرقمية لمي
 3.5 15سا56 00سا15 00سا15 15سا11 30سا22 المرونة الخطية

   وحـدات التعميـم األفقية
 3 00سا60 00سا15     00سا45 22و ت أ 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 4المغة االنجميزية في العموـ والتقنيات  
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 لصناعيةالصحة والسبلمة ا

   وحـدات التعميـم االستكشافية
 4 30سا52 00سا30     30سا22 22و ت إ 

دارة المشاريع  2 30سا52 00سا30     30سا22 االبتكار وا 

 2           4تربصات    
4السداسي س مجموع  30 15سا521 00سا135 30سا82 45سا78 00سا225 

 

       5السداسي س  
 المجموع عمل شحصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسبوع( 15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت

   وحدات التعميم األساسية
 10 15سا176 15سا41 00سا15 15سا41 45سا78 113و ت أ 

 4.5 00سا75 00سا15 30سا7 45سا18 45سا33 الطاقات المتجددة
 2.5 00سا45 15سا11   15سا11 30سا22 اؽاالحتر 

 3 15سا56 00سا15 30سا7 15سا11 30سا22 ميكانيؾ الدفع
 9.5 15سا206 30سا52 30سا52 00سا45 15سا56 213و ت أ 

 4 30سا82 00سا15 30سا22 30سا22 30سا22 التصنيع الرقمية تالتصنيع بالحاسوب وآال
 2 45سا48 30سا7 30سا7 15سا11 30سا22 الصيانة الصناعية والصوتيات

 3.5 00سا75 00سا30 30سا22 15سا11 15سا11 2ىندسة ميكانيكية 
             وحـدات التعميـم المنيجية

 5.5 00سا165 00سا90 45سا18 30سا22 45سا33 13و ت م 
 3.5 30سا67 00سا15 30سا7 30سا22 30سا22 الروبوتيؾ

 2 30سا97 00سا75 15سا11   15سا11 مشاريع تحضيرية
   وحـدات التعميـم األفقية

 3 00سا60 00سا15     00سا45 13و ت أ 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 5المغة االنجميزية في العموـ والتقنيات 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 تسيير المؤسسات والتنمية المستدامة

   وحـدات التعميـم االستكشافية
 2           13و ت إ 

 2           5تربصات   
5السداسي س مجموع  30 30سا607 45سا198 15سا86 45سا108 45سا213 
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 6السداسي س  
      

 المعامل عمل شحصي  -أسبوع(  15الحجم الساعي السداسي )  وحدة التعميم و ت
 30 00سا450   مشػروع نياية الدراسة    

 30 6المجموع السداسي س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2014جويمية  30المؤرخ في  659يعدل ممحق القرار رقم  2018ماي  03 مؤّرخ في 421 رقم قــرار

  "المناجم ىندسةفي " لنيل شيادة ميندس دولة المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 

 

 ميم العالي والبحث العممي،إن وزير التع
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
ـ المتضّمف تنظي 1971سنة  غشت25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في 219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ
غشت سنة 17الموافق  1438القعدة عاـ ذي  25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ2017
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في 215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ
يػػنػػايػػر سنة  30المػػػوافػق  1434ربػػيع األوؿ عػػاـ  18مػػػؤرخ في  77-13وبمقتضى المػػرسػػوـ التػػنػػػفػػيػػذي رقػػـ  -

 .ي والبحث العمميالذي يػػحػػػدد صبلحػػيػػات وزيػر التعميـ العال 2013
 لنيل شيادة ميندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي 2014جويمية  30المؤرخ في  659وبمقتضى القرار رقـ  -

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. في "ىندسة المناجـ"
 

 رر ـــــيـق
 

 4412جويمية  14لمؤرخ في ا 437ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ القرار رقـ  المادة األولـى:
المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " ىندسة المناجـ " بالمدرسة الوطنية 

 المتعددة التقنيات.
 و المذكور أعبله، طبقا لممحق ىذا القرار. 4412جويمية  14المؤرخ في  437يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة يسري  :4المــادة 

 .4413/4414التقنيات، ابتداء مف السنة الجامعية 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يخّصو،  :5المــادة 

 لقرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا ا
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضمن 2014جويمية  30المؤرخ في  659المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ فيال 421ممحق القرار رقم 
 تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " ىندسة المناجم " بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 السداسي س1
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل السداسيالحجم الساعي  وحدة التعميم و ت

   وحدات التعميم األساسية
 6 30سا112 30سا22 00سا45   00سا45 1.1.1و ت أ 

 3 15سا56 15سا11 30سا22   30سا22 جيولوجيا  العامة
 3 15سا56 15سا11 30سا22   30سا22 الطبوغرفيا

 6 30سا112 30سا22 30سا22 30اس22 00سا45 2.1.1و ت أ 
 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 مقاومة المواد
 3 15سا56 15سا11 30سا22   30سا22 مواد البناء

 6 30سا135 30سا22 30سا22 30سا22 30سا67 3.1.1و ت م 
 00سا45 مدخل في  الجيوتكنيؾ 

 
 3 45سا78 15سا11 30سا22

 3 15سا56 15اس11   30سا22 30سا22 اليدرولوجيا
 30سا22 4.1.1و ت م 

 
 4 15سا56 15سا11 30سا22

 4 15سا56 15سا11 30سا22   30سا22 1المػػػػينػػػػتورجيا 
   وحـدات التعميـم المنيجية

 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 1.1و ت م 
 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 1تحميل الرقمي 

   وحـدات التعميـم األفقية
 3 00سا60 00سا15     00سا45 1.1و ت أف 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 1األنجميزية  العممية  والتقنية
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 الممكية الفكرية

   وحـدات التعميـم االستكشافية
 2           1.1و ت إ 

 2            1تربص 
 30 30سا532 سا105 30سا112 30سا67 30سا247 1مجموع السداسي س

 

       2السداسي س  
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

   وحدات التعميم األساسية
 8 45سا168 45سا33 30سا67   30سا67 1.2.1و ت أ 

 3 15سا56 15سا11 30سا22   30سا22 دراسة المعادف
 3 15سا56 15سا11 30سا22   30سا22 البتروغرافيا 

 2 15سا56 15سا11 30سا22   30سا22 قياسات أبعاد المناجـ
 6 15سا131 15سا26 30سا37 30سا22 سا45 2.2.1و ت أ 

 3 15سا56 00سا15 30سا22   30سا22 2المػػػػينػػػػتورجيا 
 3 45اس63 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22  2الجيوتكنيؾ 

 6 15سا116 15سا26   30سا22 30سا67 3.2.1و ت أ 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 الكيرباء التطبقية

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 اإللكترونيؾ التطبقية
 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 دراسة  البمورات

   وحـدات التعميـم المنيجية
 3 15سا56 15اس11   30سا22 30سا22 2.1و ت م 

 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22   2تحميل الرقمي  
   وحـدات التعميـم األفقية

 3 00سا60 00سا15     00سا45 2.1و ت أف 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 2األنجميزية  العممية  والتقنية 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 التقييس
   وحـدات التعميـم االستكشافية

 2           1.2و ت إ 
 2           2تربص 

 30 30سا532 30سا112 00سا105 30سا67 30سا247 2مجموع السداسي س
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       3السداسي س  
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

   وحدات التعميم األساسية
 7 30سا157 30سا22 30سا22 30سا22 00سا90 1.1.2أ و ت 

 4 45سا78 15سا11   30سا22 00سا45 1االستغبلؿ 
 3 45سا78 15سا11 30سا22   00سا45 1الجيوفيزياء

 8 00سا135 30سا22 00سا45 30سا22 00سا45 2.1.2و ت أ 
 4 00سا60 00سا15 30سا22   30سا22 3المػػػػينػػػػتورجيا 

 4 00سا75 30سا7 30سا22 30سا22 30سا22 1معادف تحػػميل الػػ
   وحـدات التعميـم المنيجية

 8 30سا127 30سا22 30سا37   30سا67 1.2و ت م 
 3 15سا56 15سا11 30سا22   30سا22 1الجتولوجيا

 2 30سا22       30سا22 1الجيولوجيا   الجزائر 
 3 45سا48 15سا11 00سا15   30سا22 اليندسة الباطنية

   وحـدات التعميـم األفقية
 3 00سا60 00سا15     00سا45 1.2و ت أف 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22  3األنجميزية  العممية  والتقنية 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 المقاييس القانونية

   وحـدات التعميـم االستكشافية
 4 00سا30 30سا7     30سا22 1.2و ت إ 

 2 00سا30 30سا7     30سا22 ندوات
 2            3تربص 

 30 00سا510 00سا90 00سا105 00سا45 00سا270 3مجموع السداسي س
 

       4السداسي س  
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

   وحدات التعميم األساسية
 7 30سا157 30سا22 30سا22 30سا22 00سا90 1.2.2و ت أ 

 4 45سا78 15سا11   30سا22 00سا45 2االستغبلؿ 
 00سا45 2الجيوفيزياء

 
 3 45سا78 15سا11 30سا22

 7 15سا131 45سا18 00سا45 30سا22 00سا45 2.2.2و ت أ 
 4 15سا56 15سا11 30سا22   30سا22 1المعالجة الحيوية
 3 00سا75 30سا7 30سا22 30سا22 30سا22 2تحػػميل الػػمعادف 

   وحـدات التعميـم المنيجية
 7 45سا108 45سا18 30سا22   30سا67 2.2و ت م 

 3 15سا56 15سا11 30سا22   30سا22 2الجتولوجيا 
 2 15سا26 45سا3     30سا22 1األقتصاد اليندسي 
 2 15سا26 45سا3     30سا22 2الجيولوجيا   الجزائر

   التعميـم األفقيةوحـدات 
 3 30سا52 30سا7     00سا45 2.2و ت أف 

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 4األجميزية  العممية  والتقنية 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 نضافة  وسبلمة صناعية

   وحـدات التعميـم االستكشافية
 6 30سا67 30سا22     00سا45 2.2و ت إ 

 2 30سا37 00سا15     30سا22 ندوات
 2 00سا30 30سا7     30سا22 1قاعدة المعطيات 

 2           4تربص 
 30 30س517 00سا90 00سا90 00سا45 30سا292 4مجموع السداسي س
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       5السداسي س  
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

   حدات التعميم األساسيةو 
 7 15سا131 45سا18   00سا45 30سا67 1.1.3و ت أ 

 4 45سا78 15سا11   30سا22 00سا45 إستغبلؿ  وآالت  منجمية
 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 أتػػػمػػتػػػػة
 8 15سا161 15سا26 00سا45   00سا90 2.1.3و ت أ 

 4 45سا78 15سا11 30سا22   00سا45 استخراجية  التعديف
 4 30سا82 00سا15 30سا22   00سا45  2المعالجة الحيوية  

   وحـدات التعميـم المنيجية
 6 30سا112 30سا22   00سا45 00سا45 1.3و ت م 

 4 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 الجيوئحصائي و التقويـ المنجمي
 2 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 2االقتصاد اليندسي 

   وحـدات التعميـم األفقية
 3 30سا52 30سا7     00سا45 1.3و ت أف 

 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 5األنجميزية  العممية  والتقنية 
 1.5 15سا26 45سا3     30سا22 تسيير المؤسسات و التنمية  المستدامة
   وحـدات التعميـم االستكشافية

 6 00سا60 00سا15     00سا45 1.3و ت إ 
 2 00سا30 30سا7     30سا22 المقاييس  المنجميف
 2 00سا30 30سا7     30سا22 2قاعدة المعطيات 

 2           5تربص 
 30 30سا517 00سا90 00سا45 00سا90 30سا292 5مجموع السداسي س

 

 السداسي س6
 المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

 30 00سا450 مشػروع نياية الدراسة
 30 6المجموع   السداسي س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2014جويمية  30المؤرخ في  660يعدل ممحق القرار رقم ، 2018ماي  03 مؤّرخ في 422قم ر  قــرار

  "ري ـــــالفي " لنيل شيادة ميندس دولة المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي
 نًسرست انىطُيت انًتؼسزة انتقُياثبا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتضّمف تنظيـ  1971سنة  غشت25الموافق  1391عاـ  رجب 4المؤّرخ في 219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ
، 2017غشت سنة 17الموافق  1438القعدة عاـ ذي  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11ؤّرخ فيالم 215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ
يػػنػػايػػر سنة  30المػػػوافػق  1434ربػػيع األوؿ عػػاـ  18مػػػؤرخ في  77-13وبمقتضى المػػرسػػوـ التػػنػػػفػػيػػذي رقػػـ  -

 .لذي يػػحػػػدد صبلحػػيػػات وزيػر التعميـ العالي والبحث العمميا 2013
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 لنيل شيادة ميندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي 2014جويمية  30المؤرخ في  660وبمقتضى القرار رقـ  -
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. في "الري"

 

 يـقـــــرر
 

 2014جويمية  30المؤرخ في  660ديل ممحق القرار رقـ القرار رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى تع المادة األولـى:
الري" بالمدرسة الوطنية المتعددة غوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "المتضمف تحديد البرنامج البيدا 

 .التقنيات
 القرار.و المذكور أعبله، طبقا لممحق ىذا  4412جويمية  14المؤرخ في  444يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة  :4المــادة 

 .4413/4414التقنيات، ابتداء مف السنة الجامعية 
فيما يخّصو،  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، كلّ  :5المــادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2014جويمية  30المؤرخ في  660المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ فيال 422ممحق القرار رقم 

 تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "الري" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات المتضمن
 السداسي س1

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسبوع/ السداسي( 15الحجم الساعي السداسي ) توحدة التعميم و 
   وحدات التعميم األساسية

 6 30سا97 30سا22 00سا30   00سا45 1.1.1و ت أ 
 3 15سا41 15سا11 30سا7   30سا22 الجيولوجيا العامة

 3 15سا56 15سا11 30سا22   30سا22 طبوغرافيا
 11 15سا206 45سا33 00سا15 30سا67 00سا90 2.1.1و ت أ 

 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 مقاومة المواد
 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 ميكانيؾ األوساط المستمرة

 5 45سا93 15سا11 00سا15 30سا22 00سا45 ميكانيؾ الموائع
 6 30سا127 30سا22 00سا15 00سا45 00سا45 3.1.1و ت م 

 3 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 1ميكانيؾ األتربة 
 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 الييدروجيولوجيا

   وحـدات التعميـم المنيجية
 2 45سا48 15سا11 00سا15   30سا22 1.1و ت م 

 2 45سا48 15سا11 00سا15   30سا22 كيرباء تطبيقية 
   م األفقيةوحـدات التعميـ

 3 00سا60 00سا15     00سا3 1.1و ت أ 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 1المغة اإلنجميزية العممية والتقنية 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 الممكية الفكرية
   وحـدات التعميـم االستكشافية

 2           1.1و ت إ 
 2           1تربص 

1مجموع السداسي س  30 00سا540 00سا105 00سا75 30سا112 30سا247 
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 السداسي س2

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسبوع/ السداسي( 15الحجم الساعي السداسي ) وحدة التعميم و ت
   وحدات التعميم األساسية

 9 45سا183 45سا33 00سا15 00سا45 00سا90 1.2.1و ت أ 
 4 45سا78 15سا11   30سا22 00سا45 1ىيدرولوجيا عامة 

 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 ري باطني 
 2 45س48 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 مواد البناء

 8 30سا142 30سا22 00سا30 00سا45 00سا45 2.2.1و ت أ 
 4 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 2ميكانيؾ األتربة 

 4 15سا71 15سا11 00سا15 30سا22 30سا22 يناميكية تحت الحمولةىيدرود
   وحـدات التعميـم المنيجية

 5 00سا90 30سا22   30سا22 00سا45 2.1و ت م 
 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 تحميل رقمي 

 2 45سا33 15سا11     30سا22 تكنولوجيا المجاري و تجييزات ريوية
   فقيةوحـدات التعميـم األ

 6 00سا105 30سا22 00سا15   30سا67 2.1و ت أ 
 3 00سا45 30سا7 00سا15   30سا22 إلكترونيؾ تطبيقية 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 2المغة اإلنجميزية العممية والتقنية 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 تقييس 

   وحـدات التعميـم االستكشافية
 2           2.1و ت إ 

 2           2تربص  
2مجموع السداسي س  30 15سا521 15سا101 00سا60 30سا112 30سا247 

 
 

 السداسي س3

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسبوع/ السداسي( 15الحجم الساعي السداسي ) وحدة التعميم و ت
   وحدات التعميم األساسية

 12 30سا217 00سا30 00سا30 00سا45 30سا112 1.2و ت أ 
 5 45سا93 15سا11 00سا15 30سا22 00سا45 ذات السط  الحر ىيدروديناميكية

 5 45سا78 15سا11   30سا22 00سا45 2ىيدرولوجيا عامة 
 2 00سا45 30سا7 00سا15   30سا22 نظـ المعمومات الجغرافية

   وحـدات التعميـم المنيجية
 10 45سا198 45سا33 30سا7 00سا45 30سا112 1.2و ت م 

   00سا45 معالجة المياه
 

 3 15سا56 15سا11
 4 45سا78 15سا11   30سا22 00سا45 اآلالت الييدروليكية / التحديثات التمقائية

 3 45سا63 15سا11 30سا7 30سا22 30سا22 رسانة و الخرسانة المسمحةA25تكنولوجيا اؿ+
   وحـدات التعميـم األفقية

 6 30سا112 30سا22   30سا22 30سا67 1.2ت أ و 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 3المغة اإلنجميزية العممية والتقنية 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 المقاييس القانونية
 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 1التقنيات الرقمية 

   وحـدات التعميـم االستكشافية
 2           1.2و ت إ 

 2           3تربص  
3مجموع السداسي س  30 45سا528 15سا86 30سا37 30سا112 30سا292 
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 السداسي س4

 وحدة التعميم و ت
 أسبوع/ السداسي( 15الحجم الساعي السداسي )

 المعامل
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس

   وحدات التعميم األساسية
 8 00سا120 30سا22 30سا7 00سا45 00سا45 2.2و ت أ 

 4 45سا63 15سا11 30سا7 30سا22 30سا22 التدفق العابر 
 4 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 اضطراب في مكانيؾ الموائع
   وحـدات التعميـم المنيجية

 15 45سا273 45سا48   30سا112 30سا112 2.2و ت م 
 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 محطات الضخ / ىيدروليؾ
 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 الييدرولوجيا االحصائيات

 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 ديناميكية األنيار
 3 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 مياه الصرؼ الصحي

 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 1السدود 
   وحـدات التعميـم األفقية

 3 00سا60 00سا15     00سا45 2.2و ت أ 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 4المغة االنجميزية  العممية والتقنية 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 الصحة والسبلمة في بيئة صناعية
   وحـدات التعميـم االستكشافية

 4 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 2.2و ت إ 
 2 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 2تقنيات الرقمية 

 2           4تربص  
4مجموع السداسي س  30 00سا510 30سا97 30سا7 00سا180 00سا225 

 

 السداسي س5

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل أسبوع/ السداسي( 15الحجم الساعي السداسي ) وحدة التعميم و ت
   وحدات التعميم األساسية

 8 00سا135 30سا22   30سا22 00سا90 1.3أ  و ت
 3 15سا56 15سا11     00سا45 المياه الزراعية

 5 45سا78 15سا11   30سا22 00سا45 السدود 2
   وحـدات التعميـم المنيجية

 8 30سا112 30سا22   00سا45 00سا45 1.3و ت م 
 4 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 إمدادات المياه

 4 15سا56 15سا11   30سا22 30سا22 التطيير
   وحـدات التعميـم األفقية

 3 00سا60 00سا15     00سا45 1.3و ت أ 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22    5المغة االنجميزية  العممية والتقنية 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 تسيير المؤسسات و التنمية  المستدامة
   يةوحـدات التعميـم االستكشاف

 11 00سا165 00سا30   30سا22 30سا112 1.3و ت إ 
 5 45سا78 15سا11   30سا22 00سا45 ىيدروليؾ التجييزات
 2 30سا52 30سا7     00سا45 المياه –التشريعات واألنظمة 

 2 45سا33 15سا11     30سا22 العناصر المرفقة
 2           5تربص  

5مجموع السداسي س  30 30سا472 00سا90   00سا90 30سا292 
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 6السداسي س  
      

 المعامل عمل شخصي -أسبوع/ السداسي(  15الحجم الساعي السداسي ) وحدة التعميم و ت
 30 سا 450       مشػروع نياية الدراسة    

 30 6المجموع  السداسي س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2014جويمية  30المؤرخ في  661يعدل ممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ في 423 قمر  قــرار

 "االبتكار إدارة ، تخصصصناعية ىندسةفي " لنيل شيادة ميندس دولةالمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99قانوف رقـ بمقتضى ال -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتضّمف تنظيـ  1971سنة  غشت25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في 219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .معدؿالدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، ال
، 2017غشت سنة 17الموافق  1438القعدة عاـ ذي  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في 215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لمتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿالمتضّمف تحويل المدرسة الوطنية ا
يػػنػػايػػر سنة  30المػػػوافػق  1434ربػػيع األوؿ عػػاـ  18مػػػؤرخ في  77-13وبمقتضى المػػرسػػوـ التػػنػػػفػػيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يػػحػػػدد صبلحػػيػػات وزيػر التعميـ العالي والبحث العممي 2013
 لنيل شيادة ميندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي 2014جويمية  30المؤرخ في  661وبمقتضى القرار رقـ  -

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. في"ىندسة صناعية، تخصص إدارة اإلبتكار"
 

 يـقـــــرر
 

 4412ة جويمي 14المؤرخ في  441ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ القرار رقـ  :المادة األولـى
المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة صناعية، تخصص إدارة 

 اإلبتكار" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
 و المذكور أعبله، طبقا لممحق ىذا القرار. 4412جويمية  14المؤرخ في  441يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة  يسري  :4المــادة 

 .4413/4414التقنيات، ابتداء مف السنة الجامعية 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يخّصو،  :5المــادة 

 القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتطبيق ىذا 
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضمن تحديد 2014جويمية  30المؤرخ في  661المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ فيال 423ممحق القرار رقم 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة صناعية، تخصص إدارة اإلبتكار"

 السداسي س1

 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي م و توحدة التعمي
   وحدات التعميم األساسية

 8 45سا123 30سا22 15سا11 30سا22 30سا67 1.1.1و ت أ 
 4.5 30سا82 سا15 15سا11 15سا11 00سا45 برمجة خطية وبرمجة باالعداد التامة 

 3.5 15سا41 30سا7   15سا11 30اس22 نظرية المخططات
 7 15سا176 00سا30 15سا11 00سا45 00سا90 1.1.1و ت أ 

 3.5 30سا82 00سا15   30سا22 00سا45 حرارية و ىندسة كيميائية
 3.5 45سا93 00سا15 15سا11 30سا22 00سا45 إلكترونيؾ وىندسة كيربائية تطبيقية
   وحدات التعميم المنيجية

 7.5 30سا127 30سا37 30سا22 30سا22 00سا45 1.1و ت م 
 3 00سا60 00سا15 15سا11 15سا11 30سا22 تحميل المعطيات
 4.5 30سا67 30سا22 15سا11 15سا11 30سا22 عمـ الحاسوب

             وحدات التعميم األفقية
 3 00سا60 00سا15     00سا45 1.1وت أف 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 1إنجميزية عممية تقنية 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 الممكية الفكرية

   وحـدات التعميـم االستكشافية
 4.5 45سا48 00سا15   15سا11 30سا22 1.1و ت إ 

 2.5 45سا48 00سا15   15سا11 30سا22 معرفة المؤسسة
 2            1  تربص

 30 00سا585 00سا135 00سا45 15سا101 00سا270 1مجموع السداسي س
 

 السداسي س2

 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
   وحدات التعميم األساسية

 7 45سا123 30سا22 15سا11 30سا22 30سا67 1.2.1و ت أ 
 4 30سا82 00سا15 15سا11 15سا11 00سا45 برمجة رياضية

 3 15سا41 30سا7   15سا11 30سا22 شبكاتاستمثاؿ ال
 7 00سا165 00سا30   00سا45 00سا90 2.2.1و ت أ 

 3.5 30سا82 00سا15   30سا22 00سا45 اليندسة المدنية والميكانيكية
 3.5 30سا82 00سا15   30سا22 00سا45 األلية

   وحدات التعميم المنيجية
 9.5 15سا161 30سا37 15سا11 00سا45 30سا67 2.1و ت م 

 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 موثوقية
 4 00سا60 00سا15 15سا11 15سا11 30سا22 إعبلـ آلي و برمجة:مفاىيـ متقدمة

 2.5 15سا41 30سا7   15سا11 30سا22 مدخل إلى محاسبة المؤسسة
             وحدات التعميم األفقية

 3 00سا60 00سا15     00سا45 2.1وت أف 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 2ميزية عممية تقنية إنج

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 التقييس
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 3.5 00سا30 30سا7   30سا7 00سا15 2.1و ت إ 
 1.5 00سا30 30سا7   30سا7 00سا15 المسؤولية االجتماعية لممؤسسة

 2           2  تربص
 30 30سا517 30سا112 30سا22 30سا112 00سا270 2وع السداسي سمجم
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 السداسي س3

 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
   وحدات التعميم األساسية

 10 30سا217 00سا60 30سا22 30سا67 30سا67 1.1.2و ت أ 
 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 1نظمة المتقطعة الحدث نمذجة األ

 4 00سا90 30سا22 30سا22 30سا22 30سا22 1تسيير اإلنتاج  
 3 30سا67 30سا22   30سا22 30سا22 مقدمة في عمـ االقتصاد 

 9.5 45سا198 30سا52 30سا67 30سا22 15سا56 2.1.2و ت أ 
 3 30سا52 30سا7   30سا22 30سا22 إدارة الجودة

 3 15سا56 30سا22 30سا22   15سا11 أدوات اإلبداع
 3.5 00سا90 30سا22 00سا45   30سا22 السمسمة الرقمية لمتصميـ

   وحدات التعميم المنيجية
 4 45سا78 30سا22   45سا33 30سا22 1.2و ت م 

 2.5 45سا48 00سا15   15سا11 30سا22 التحميل المالي و تحميل القيمة
 1.5 00سا30 30سا7   30سا22   1ندوة 

             وحدات التعميم األفقية
 3 00سا60 00سا15     00سا45 1.2و ت أ 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 3إنجميزية عممية تقنية 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 المواصفات والمقاييس القانونية

   وحدات التعميم االستكشافية
 3.5 00سا30 30سا7     30سا22 1.2و ت إ 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 تواصل
 2           3تربص  

 30 30سا622 00سا195 00سا90 45سا123 45سا213 3مجموع السداسي س
 

 4السداسي س

 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
   ت التعميم األساسيةوحدا

 7.5 15سا161 45سا48 30سا22 30سا22 30سا67 1.2.2و ت أ 
 3 00سا60 00سا15 30سا22   30سا22  2نمذجة األنظمة المتقطعة الحدث 

ـ  3 30سا67 30سا22   30سا22 30سا22 عمـ االقتصاد ُمَتَقدِّ
 1.5 45سا33 15سا11     30سا22 2تسيير اإلنتاج  

 8.0 30سا202 30سا67 30سا22 00سا45 30سا67 2.2.2و ت أ 
TRIZ  2.5 00سا75 00سا30   30سا22 30سا22 بدء منيجية 

 2.5 30سا67 30سا22 30سا22 15سا11 15سا11 اليندسة اإلنسانية، تصميـ ، نمذجة    
 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 ىندسة اإلْبِتكار

   وحدات التعميم المنيجية
 8 30سا157 00سا45 15سا11 30سا56 00سا45 2.2و ت م 

 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 نمذجة المؤسسة
 3.5 00سا60 00سا15 15سا11 15سا11 30سا22 ىندسة  المشارع

 1.5 30سا37 00سا15   30سا22   2ندوة 
             وحدات التعميم األفقية

 3 00سا60 00سا15     00سا45 2.2و ت أ 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 4زية عممية تقنية إنجمي

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 نظافة وسبلمة  صناعية
   وحدات التعميم االستكشافية

 3.5 00سا30 30سا7   15سا11 15سا11 2.2و ت إ 
 1.5 00سا30 30سا7   15سا11 15سا11 مقدمة في التسويق

 2           4تربص 
 30 45سا606 45سا183 15سا56 45سا141 سا225 4مجموع السداسي س
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       5السداسي س  
 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

   وحدات التعميم األساسية
 10 00سا180 30سا67   00سا45 30سا67 1.3و ت أ 

 4 30سا67 30سا22   30سا22 30اس22 استراتيجية المؤسسة
 3 15سا56 30سا22   15سا11 30سا22 إدارة عمميات االبتكار

 3 15سا56 30سا22   15سا11 30سا22 إدارة الموارد التكنولوجية
   وحدات التعميم المنيجية

 7.5 00سا150 45سا48   00سا45 15سا56 1.1.3و ت م 
 3 30سا67 30سا22   30سا22 30سا22 إدارة القيمة

 2.5 45سا48 00سا15   15سا11 30سا22 إدارة المخاطر 
 2 45سا33 15سا11   15سا11 15سا11 تسويق االبتكار

 7.5 75سا153 15سا41 15سا11 45سا33 30سا67 2.1.3و ت م 
 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 ذكاء األعماؿ

 2.5 00سا45 15سا11   15سا11 30سا22 إدارة نظـ المعمومات
 2 45سا48 00سا15 15سا11   30سا22 ريادة األعماؿ

   وحدات التعميم األفقية
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 1.3و ت أ 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 إنجميزية عممية تقنية 
   وحدات التعميم االستكشافية

 3.5 00سا30 30سا7   15سا11 15سا11 1.3و ت إ 
 1.5 00سا30 30سا7   15سا11 15سا11 شريةإدارة الموارد الب

 2           5تربص  
 30 45سا543 30سا172 15سا11 00سا135 00سا225 5مجموع السداسي س

 

 السداسي س6
 المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

 30 00سا450 مشػروع نياية الدراسة    
 30 6المجموع السداسي س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2014جويمية  30المؤرخ في  662يعدل ممحق القرار رقم ، 2018ماي  03 المؤّرخ في 424 رقم قــرار

 "إدارة صناعية ، تخصصصناعية ىندسة"في  لنيل شيادة ميندس دولة المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي
 نيات بالمدرسة الوطنية المتعددة التق

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتضّمف تنظيـ  1971 سنة غشت25الموافق  1391رجب عاـ  4المؤّرخ في 219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ
غشت سنة 17الموافق  1438القعدة عاـ ذي  25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ2017
 2008يوليو سنة  14وافق الم 1429رجب عاـ  11المؤّرخ في 215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ
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يػػنػػايػػر سنة  30المػػػوافػق  1434ربػػيع األوؿ عػػاـ  18مػػػؤرخ في  77-13وبمقتضى المػػرسػػوـ التػػنػػػفػػيػػذي رقػػـ  -
 .وزيػر التعميـ العالي والبحث العمميالذي يػػحػػػدد صبلحػػيػػات  2013

 لنيل شيادة ميندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي 2014جويمية  30المؤرخ في  662وبمقتضى القرار رقـ  -
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. في"ىندسة صناعية، تخصص إدارة صناعية "

 

 رر ـــــيـق
 

 4412جويمية  14المؤرخ في  444عديل ممحق القرار رقـ القرار رقـ ييدؼ ىذا القرار إلى ت المادة األولـى:
المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة صناعية، تخصص إدارة 

 صناعية" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
 مذكور أعبله، طبقا لممحق ىذا القرار.و ال 4412جويمية  14المؤرخ في  444يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة  :4المــادة 

 .4413/4414التقنيات، ابتداء مف السنة الجامعية 
وطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يخّصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ال :5المــادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المتضمن تحديد 2014جويمية  30المؤرخ في  662المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ فيال 424ممحق القرار رقم 

 الوطنية المتعددة التقنيات البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة صناعية، تخصص إدارة صناعية" بالمدرسة
 السداسي س1

 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
   وحدات التعميم األساسية

 8 45سا123 30سا22 15سا11 45سا33 30سا67 1.1.1و ت أ 
 4.5 30سا82 سا15 15سا11 30سا22 00سا45 برمجة خطية وبرمجة باالعداد التامة 

 3.5 15سا41 30سا7   15سا11 30سا22 نظرية المخططات
 7 15سا176 00سا30 15سا11 00سا45 00سا90 1.1.1و ت أ 

 3.5 30سا82 00سا15   30سا22 00سا45 حرارية وىندسة كيميائية
 3.5 45سا93 00سا15 15سا11 30سا22 00سا45 إلكترونيؾ وكيرباء تطبيقية
             وحدات التعميم المنيجية

 7.5 30سا127 30سا37 30سا22 30سا22 00سا45 1.1و ت م 
 3 00سا60 00سا15 15سا11 15سا11 30سا22 تحميل المعطيات

 4.5 30سا67 30سا22 15سا11 15سا11 30سا22 عمـ الحاسوب
             وحدات التعميم األفقية

 3 00سا60 00سا15     00سا45 1.1وت أف 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 1إنجميزية عممية تقنية 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 الممكية الفكرية
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 4.5 45سا48 00سا15   15سا11 30سا22 1.1و ت إ 
 2.5 45سا48 00سا15   15سا11 30سا22 معرفة المؤسسة

 2              1تربص 
 30 00سا585 00سا135 00سا45 15سا101 00سا270 1مجموع السداسي س
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 السداسي س2

 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
   وحدات التعميم األساسية

 7 45سا123 30سا22 15سا11 30سا22 30سا67 1.2.1و ت أ 
 4 30سا82 00سا15 15سا11 15سا11 00سا45 برمجة رياضية

 3 15سا41 30سا7   15سا11 30سا22 استمثاؿ الشبكات
 7 00سا165 00سا30   00سا45 00سا90 2.2.1و ت أ 

 3.5 30سا82 00سا15   30سا22 00سا45 اليندسة المدنية والميكانيكية
 3.5 30سا82 00سا15   30سا22 00سا45 األلية

             ت التعميم المنيجيةوحدا
 9.5 15سا161 30سا37 15سا11 00سا45 30سا67 2.1و ت م 

 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 موثوقية
 4 00سا60 00سا15 15سا11 15سا11 30سا22 إعبلـ آلي و برمجة:مفاىيـ متقدمة

 2.5 15سا41 30سا7   15سا11 30سا22 مدخل إلى محاسبة المؤسسة
             ت التعميم األفقيةوحدا

 3 00سا60 00سا15     00سا45 2.1وت أف 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 2إنجميزية عممية تقنية 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 التقييس
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 3.5 00سا30 30سا7   30سا7 00سا15 2.1و ت إ 
 1.5 00سا30 30سا7   30سا7 00سا15 تماعية لممؤسسةالمسؤولية االج

 2           2تربص  
 30 30سا517 30سا112 30سا22 30سا112 00سا270 2مجموع السداسي س

 
 السداسي س3

 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
   ألساسيةوحدات التعميم ا

 10 30سا217 00سا60 30سا22 30سا67 30سا67 1.1.2و ت أ 
 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 1نمذجة األنظمة المتقطعة الحدث  

 4 00سا90 30سا22 30سا22 30سا22 30سا22 1تسيير اإلنتاج  
 3 30سا67 30سا22   30سا22 30سا22 مقدمة في عمـ االقتصاد 

 7 00سا120 00سا30 15سا11 45سا33 00سا45 2.1.2و ت أ 
 3.5 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 إدارة الجودة

 3.5 00سا60 00سا15 15سا11 15سا11 30سا22 1نماذج وادوات التنبؤ 
             وحدات التعميم المنيجية

 6.5 30سا127 30سا37   00سا45 00سا45 1.2و ت م 
 2.5 45سا48 00سا15   15سا11 30سا22 ردعـ اتخاذ القرار متعدد المعايي
 2.5 45سا48 00سا15   15سا11 30سا22 التحميل المالي و تحميل القيمة

 1.5 00سا30 30سا7   30سا22   1ندوات 
             وحدات التعميم األفقية

 3 00سا60 00سا15     00سا45 1.2وت أف
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 3إنجميزية عممية تقنية 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 المقاييس القانونية
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 3.5 00سا30 30سا7     30سا22 1.2و ت إ 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 تواصل
 2           3تربص  

 30 00سا555 00سا150 75سا37 25سا146 00سا225 3مجموع السداسي س
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 السداسي س4

 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
   وحدات التعميم األساسية

 12.5 00سا270 30سا67 45سا33 15سا56 30سا112 1.2.2و ت أ 
 3 00سا60 00سا15 30سا22   30سا22  2نمذجة األنظمة المتقطعة الحدث 

ـ عمـ  3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 االقتصاد ُمَتَقدِّ
 3.5 00سا90 30سا22   30سا22 00سا45 2تسيير اإلنتاج  

 3 00سا60 00سا15 15سا11 15سا11 30سا22 2نماذج وادوات التنبؤ 
             وحدات التعميم المنيجية

 11 30سا217 00سا60 15سا11 75سا78 30سا67 2.2و ت م 
 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 ة المؤسسةنمذج

 3.5 00سا60 00سا15 15سا11 15سا11 30سا22 ىندسة  المشارع
 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 لوجستية       

 1.5 30سا37 00سا15   30سا22   2ندوة 
             وحدات التعميم األفقية

 3 00سا60 00سا15     00سا45 2.2وت أف 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 4إنجميزية عممية تقنية 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 تظافة وسبلمة صناعية
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 3.5 00سا30 30سا7     30سا22 2.2و ت إ 
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 مقدمة في التسويق

 2           4تربص  
 30 30سا577 00سا150 00سا45 15سا146 15سا236 4سداسي سمجموع ال

 

 السداسي س5

 المجموع عمل شخصي  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
   وحدات التعميم األساسية

 9.5 30سا142 30سا52   00سا45 00سا45 1.3و ت أ 
 4 30سا67 30سا22   30سا22 30سا22 استراتيجية  المؤسسة

 5.5 00سا75 00سا30   30سا22 00سا22 إدارة سمسمة اإلمداد      
             وحدات التعميم المنيجية

 8 00سا165 30سا52   00سا45 30سا67 1.1.3و ت م 
 3 30سا67 30سا22   30سا22 30سا22 إدارة القيمة        

 2.5 45سا48 00سا15   15سا11 30سا22 إدارة الصيانة
 2.5 45سا48 00سا15   15سا11 30سا22 إدارة المخاطر      

 7.5 45سا153 15سا41 15سا11 45سا33 30سا67 2.1.3و ت م 
 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 ذكاء األعماؿ      
 2.5 00سا45 15سا11   15سا11 30سا22 إدارة نظـ المعمومات       
 2 45سا48 00سا15 15سا11   30سا22 األعماؿ ريادة      

             وحدات التعميم األفقية
 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 1.3وت أف 

 1.5 00سا30 30سا7     30سا22 5إنجميزية عممية تقنية 
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 3.5 00سا30 30سا7   15سا11 15سا11 1.3و ت إ 
 1.5 00سا30 30سا7   15سا11 15سا11 رة الموارد البشريةإدا

 2           5تربص 
 30 15سا521 15سا161 15سا11 00سا135 45سا213 5مجموع السداسي س
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 6السداسي س  
      

 المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
 30 00سا450 مشػروع نياية الدراسة    

 30 6المجموع السداسي س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2014جويمية  30المؤرخ في  663يعدل ممحق القرار رقم ، 2018ماي  03 مؤّرخ في 425رقى  قــرار

، بيئة وتسيير سالمةجودة، نظافة، في " لنيل شيادة ميندس دولة المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  "اعيةالمخاطر الصن

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
المتضّمف تنظيـ  1971سنة  غشت25الموافق  1391رجب عاـ  4خ فيالمؤرّ  219-71وبمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ
غشت سنة 17الموافق  1438القعدة عاـ ذي  25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ2017
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤّرخ في 215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ
سنة يػػنػػايػػر  30المػػػوافػق  1434ربػػيع األوؿ عػػاـ  18مػػػؤرخ في  77-13وبمقتضى المػػرسػػوـ التػػنػػػفػػيػػذي رقػػـ  -

 .الذي يػػحػػػدد صبلحػػيػػات وزيػر التعميـ العالي والبحث العممي 2013
 لنيل شيادة ميندس دولة المحدد لمبرنامج البيداغوجي 2014جويمية  30المؤرخ في  663وبمقتضى القرار رقـ  -

 ات.بالمدرسة الوطنية المتعددة التقني في "جودة، نظافة، سبلمة، بيئة و تسيير المخاطر الصناعية"
 

 

 رر ـــــيـق
 

 4412جويمية  14المؤرخ في  441ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ القرار رقـ  المادة األولـى:
المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في "جودة، نظافة، سبلمة، بيئة وتسيير 

 نيات.بالمدرسة الوطنية المتعددة التق المخاطر الصناعية"
 والمذكور أعبله، طبقا لممحق ىذا القرار. 4412جويمية  14المؤرخ في  441يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المــادة  
يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة  :4المــادة 

 .4413/4414التقنيات، ابتداء مف السنة الجامعية 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، كّل فيما يخّصو،  :5المــادة 

  بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 ي وزير التعميم العالي والبحث العمم  
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضمن تحديد البرنامج  2014جويمية  30المؤرخ في  663المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ فيال 425ممحق القرار رقم 
 اغوجي لنيل شيادة ميندس دولة في " جودة، نظافة، سالمة، بيئة وتسيير المخاطر الصناعية " بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتالبيد

 

 السداسي س1

 المجموع عمل شخصي   أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
             وحدات التعميم األساسية

 8 30سا157 00سا30 00سا15 00سا45 30سا67 1.1.1و ت أ 
 5 30سا97 00سا15 00سا15 30سا22 00سا45 -1-عناصر الكيمياء الفيزيائية إلدارة المخاطر الصناعية 

مدخل في الجودة والنظافة  والسبلمة والبيئة وتسييرالمخاطر 
 3 00سا60 00سا15  30سا22 30سا22 الصناعية

 8 00سا150 00سا30 00سا30 00سا45 00سا45 2.1.1أ و ت 
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 المواد والتفاعبلت الكيميائية الخطيرة

 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 خصائص فيزيائية ومقاومة المواد     
             وحـدات التعميـم المنيجية

 7 15سا146 00سا30 15سا26 30سا22 30سا67 1.1و ت م 
 4 15سا86 00سا15 00سا15 15سا11 سا45 أجيزة القياس والقياسات

 3 سا0060 00سا15 15سا11 15سا11 30سا22 ونمذجة العدديةطرؽ 
             وحـدات التعميـم األفقية

 5 30سا97 00سا30   30سا22 00سا45 1.1و ت أ 
 2 30سا37 00سا15     30سا22 -1-لغة ٍانجميزية عممية وتقنية

 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 ٍاتصاؿ في ب.س.ص
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 2           1.1و ت إ.
 2           1تربص 

 30 15سا551 00سا120 15سا71 00سا135 00سا225 1مجموع السداسي س
 

 السداسي س2

 المجموع عمل شخصي   أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل اعي السداسيالحجم الس وحدة التعميم و ت
             وحدات التعميم األساسية

 10 45سا183 00سا30 00سا30 45سا33 00سا90 1.2.1و ت أ 
 5 30سا97 00سا15 00سا15 30سا22 00سا45 -2-عناصر الكيمياء الفيزيائية إلدارة المخاطر الصناعية 

 5 15سا86 00سا15 00سا15 15سا11 00سا45 والمخاطر الكيربائية لكيروتقنيةا 
 8 00سا150 00سا30 00سا15 00سا45 00سا60 2.2.1و ت أ 
 5 00سا90 00سا15 00سا15 30سا22 30سا37 الموائع المعمقة ميكانيكا

 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 الظواىر الخطيرة والمخاطر المرتبطة بيا
             ـدات التعميـم المنيجيةوح

 6 00سا120 00سا30   00سا45 00سا45 2.1و ت م 
 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 تحميل المعطيات اإلحصائية

 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 تقنيات الذكاء االصطناعي
             وحـدات التعميـم األفقية

 4 00سا75 00سا30     00سا45 2.1و ت أف 
 2 30سا37 00سا15     30سا22 -2-لغة إنجميزية عممية وتقنية

 2 30سا37 00سا15     30سا22 مدخل قانوني 
             وحـدات التعميـم االستكشافية

 2           2.1و ت إ 
 2           2تربص 

 30 45سا528 00سا120 00سا45 45سا123 00سا240 2مجموع السداسي س
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 السداسي س3

 المجموع عمل شخصي   أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
             وحدات التعميم األساسية

 10 30سا172 00سا30 00سا30 00سا45 03سا67 1.1.2و ت أ 
 6 30سا97 00سا15 00سا15 30سا22 00سا45 معالجة المياه الصناعية 

 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 1ىندسة الطرائق 
 10 00سا195 00سا30 00سا30 30سا67 30سا67 2.1.2و ت أ 

 6 00سا120 00سا15 00سا15 00سا45 00سا45 عمـ الطاقة
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 إدارة المخاطر المينية 

             وحـدات التعميـم المنيجية
 4 00سا75 00سا30     00سا45 1.2و ت م 

 2 30سا37 00سا15     30سا22 منيج الجودة
 2 30سا37 00سا15     30ساQHSE 22الجوانب التشريعية والتنظيمية و وضع المعايير في 

             وحـدات التعميـم األفقية
 4 30سا97 00سا30   30سا22 00سا45  1.2و ت أف 

 2 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 .-3-زية عممية وتقنيةلغة إنجمي
 2 30سا37 00سا15     30سا22 مدخل لمتسيير

             وحـدات التعميـم االستكشافية
 2           1.2و ت إ 

 2           3تربص 
 30 00سا540 00سا120 00سا60 00سا135 00سا225 3مجموع السداسي س

 

       4السداسي س  
 المجموع عمل شخصي   أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت

             وحدات التعميم األساسية
 7 00سا135 00سا30 00سا15 00سا45 00سا45 1.2.2و ت أ .

 3 00سا60 00سا15 00سا00 30سا22 30سا22 ىندسة الطرائق 2
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 اطر الصناعية                                              إدارة المخ
 8 00سا150 00سا30 00سا30 00سا45 00سا45 2.2.2و ت أ .
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 والتنظيـ وآلة الرؤية       السيطرة

 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 امف تشغيل االنظمة
             وحـدات التعميـم المنيجية

 7 00سا150 00سا45   30سا37 30سا67 2.2و ت م 
 2 30سا37 00سا15     30سا22 ىندسة بيئة العمل البشرية و عمـ  نفس لمعمل

 2 30سا52 00سا15   00سا15 30سا22 المراجعة الداخمية
 3 00سا60 00سا15   30اس22 30سا22 نمذجة الظواىر الخطرة

             وحـدات التعميـم األفقية
 4 30سا127 00سا60   30سا22 00سا45   2.2و ت أف 

 2 00سا75 00سا30   30سا22 30سا22 -4-لغة إنجميزية عممية وتقنية
 2 300سا52 00سا30     30سا22 إدارة أعماؿ

             وحـدات التعميـم االستكشافية
 4 00سا45 00سا30     00سا15 2.2 و ت إ

 2 00سا45 00سا30     00سا15 ندوة 
 2           4تربص 

 30 30سا607 00سا195 00سا45 00سا150 30سا217 4مجموع السداسي س
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 السداسي س5

 عالمجمو  عمل شخصي   أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت
             وحدات التعميم األساسية

 6 30سا127 00سا30 00سا15 30سا37 00سا45 1.1.3و ت أ 
 3 30سا67 00سا15 00سا15 00سا15 30سا22 عمـ السمـو الصناعية وعمـ األوبئة واألمراض المينية

 3 00سا60 00سا15   30سا22 30سا22 تموث اليواء و معالجة النفايات
 9 03سا187 00سا45 00سا30 00سا45 30سا67 2.1.3و ت أ 

 3 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 سبلمة المعدات الصناعية
 4 00سا75 00سا15 00سا15 30سا22 30سا22 مراقبة الجودة والتتبع

 2 30سا37 00سا15     30سا22 دراسة المخاطر والتأثير البيئة 
             وحـدات التعميـم المنيجية

 7 30سا135 00سا45 30سا11 30سا11 30سا67 1.3ت م  و
 3 30سا60 00سا15 30سا11 30سا11 30سا22 نمذجة وتحسيف ومحاكاة العمميات

 2 30سا37 00سا15     30سا22 الصناعية   الصحة 
 2 30سا37 00سا15     30سا22 أدوات تسيير أعماؿ الجودة، والنظافة وسبلمة البيئة 

             األفقيةوحـدات التعميـم 
 6 30سا112 00سا45     30سا67 1.3و ت أف 

 2 30سا37 00سا15     30سا22 اقتصاد عاـ المؤسسات
 2 30سا37 00سا15     30سا22 المؤسسة وريادة االعماؿ
 2 30سا37 00سا15     30سا22 .-5-لغة إنجميزية عممية وتقنية

             وحـدات التعميـم االستكشافية
 2           1.3و ت إ 

 2           5تربص 
 30 00سا563 00سا165 30سا56 00سا94 30سا247 5مجموع السداسي س

 

 المعامل الحجم الساعي السداسي وحدة التعميم و ت       6السداسي س  
 30 00سا450 مشػروع نياية الدراسة

 30 6المجموع  السداسي س
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2014جويمية  24المؤرخ في  629يعدل ممحق القرار رقم ، 2018ماي  03 مؤّرخ فيال 426رقم  قــرار

 والمنشآت" الطرق : ، تخصصاألشغال العمومية"في  ميندس دولة لنيل شيادة  جيو مبرنامج البيداغلالمحدد 
 يةبالمدرسة الوطنية العميا لألشغال العموم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
المتضّمف  1971 سنة غشت 25الموافق  1391عاـ رجب  4 المؤّرخ في 219-71المرسوـ  رقـ وبمقتضى  -

 .الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ ـتنظي
سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ  القعدةذي  25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  ،2017
 2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األّوؿ عاـ 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عاـ  11 المؤّرخ في 218-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية لؤلشغاؿ العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة،
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 لنيل شيادة المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي 2014جويمية  24المؤرخ في  629قرار رقـ الوبمقتضى  -
 .بالمدرسة الوطنية العميا لؤلشغاؿ العمومية"  والمنشآت الطرؽ : ، تخصصاألشغاؿ العمومية"في  ميندس دولة

 

 رر ـــــيـق
 

المتضمف تحديد  4412جويمية  42المؤرخ في  447ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولـى:
"  والمنشآت الطرؽ : ، تخصصاألشغاؿ العمومية"في  ميندس دولة لنيل شيادة البرنامج البيداغوجي

 .بالمدرسة الوطنية العميا لؤلشغاؿ العمومية
 ق ىذا القرار.و المذكور أعبله، طبقا لممح 4412جويمية  42المؤرخ في  447يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
الوطنية العميا لؤلشغاؿ  يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة :4المــادة 

 .4414/4415العمومية، ابتداء مف السنة الجامعية 
كّل فيما  ،شغاؿ العموميةالوطنية العميا لؤلومديرة المدرسة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف يكمف  :5المــادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ،يخّصو
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد لمبرنامج  2014جويمية  24المؤرخ في  629المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ فيال 426ممحق القرار رقم 

 ية العميا لألشغال العمومية"األشغال العمومية، تخصص: الطرق والمنشآت "  بالمدرسة الوطن البيداغوجي  لنيل شيادة ميندس دولة في
 السداسي س 1

 وحدة التعميم   و ت 
 المجموع أعمال تطبيقية  أعمال موجية دروس  االمعامل  الحجم الساعي السداسي )الخامس (

   وحدات التعميم األساسية
1. 1. 3و ت أ   7 00سا112   00سا63 00سا49  

 4 00سا70   00سا42 00سا28  1مقاومة المواد 
 3 00سا42   00سا21 00سا21 1مكانيؾ  االوساط المستمّرة 

 7 00سا112   00سا63 00سا49 2.1. 3و ت أ  
 4 00سا70   00سا42 00سا28   1مكانيؾ التربة 

 3 00سا42   00سا21 00سا21 ميكانيؾ السوائل التطبيقية 
   وحدات التعميم المنيجية

 6 00سا63     00سا63 1.1.3و ت م 
 2 00سا42   00سا21 00سا21 ل رقمي تطبيقيتحمي

 2 00سا21      00سا21 جيولوجيا تطبيقية 
 2 00سا21      00سا21 تبوغرافيا 

 4 00سا42     00سا42 2.1.3و ت م  
 2 00سا21      00سا21 1مواد البناء  

 2 00سا21     00سا21 الطرؽ العامة لمبناء
 3 00سا42       3.1.3و ت م  
       1ماؿ تطبيقية ميكانيكا التربة أع

 00سا42 00سا42

1 
 1     أعماؿ تطبيقية  تبوغرافيا

 1     اعماؿ تطبيقية ميكانيؾ السوائل 
 1     1أعماؿ تطبيقية مواد البناء 
 1     أعماؿ تطبيقية جيولوجيا 

           وحدات التعميم اإلستكشافية
 3 00سا21     00سا21 3.1و ت إ 

 2 00سا21     00سا21 1ْأنجميزية تقنية 
 1 00سا07     00سا07 1المؤتمرات المتخصصة 

 30 00سا420 00سا42 00سا147 00سا231 1مجموع السداسي 
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 :  2السداسي س 
 المجموع  أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس  االمعامل  الحجم الساعي السداسي )الخامس ( وحدة التعميم   و ت     

           وحدات  التعميم األساسية
 10 00سا154   00سا84 00سا70 1.2.3و ت أ 

 4 00سا70   00سا42 00سا28 اليياكل
 3 00سا42   00سا21 00سا21  2مقاومة المواد 

 3 00سا42   00سا21 00سا21 1الخرسانة المسّمحة 
 5 00سا84   00سا42 00سا42 2.2.3و ت أ 

 3 00سا42   00سا21 00سا21 2االوساط المستمّرة مكانيؾ  
   1طريقة العناصر المنتيية 

 
 2 00سا21 00سا21

 9 00سا105   00سا42 00سا63 3.2.3و ت أ 
 2 00سا42   00سا21 00سا21 الري التطبيقي 
 4 00سا42   00سا21 00سا21 2ميكمنيكا التربة 

 3 00سا21     00سا21 :رسـ الطرقات 1ألطرقات 
           وحدات التعميم المنيجية

 4 00سا42     00سا42 1.2.3و ت م 
 2 00سا21     00سا21 2مواد البناء 

 2 00سا21     00سا21 :اختبار الجيوتقني  3ميكمنيكا التربة 
 3 00سا42 00سا42     2.2.3و ت م 

     2أعماؿ تطبيقية ميكانيكا التربة 

 00سا42 00سا42

1 
 1     2طبيقية   لمواد البناء أعماؿ ت

 1     أعماؿ تطبيقية  لمسوائل المتحركة
 1     أعماؿ تطبيقية لميياكل 

           وحدات التعميم اإلستكشافية
 4 00سا21     00سا21 3.2و ت إ 

 2 00سا21     00سا21 2ْأنجميزية 
 1 00سا07     00سا07 2المؤتمرات المتخصصة  

 1 00سا14     00سا14 :  خرجات ميدانية1تربص 
 35 00سا448 00سا63 00سا147 00سا238 2مجموع السداسي 

 
 :  3السداسي س 

 المجموع أعمال تطبيقية  أعمال موجية دروس  االمعامل  الحجم الساعي السداسي )أسابيع ( وحدة التعميم   و ت     
           وحدات التعميم األساسية

1. 1. 4و ت أ   9 00سا126   00سا63 00سا63  
 3 00سا42   00سا21 00سا21 1ديناميكا اليياكل 

 3 00سا42   00سا21 00سا21 2طريقة العناصر المنتيية 
 3 00سا42   00سا21 00سا21  1ميكانيؾ اليياكل 

 6 00سا84   00سا42 00سا42 2.1. 4و ت أ  
 3 00سا42   00سا21 00سا21 1اليياكل المعدنية 

 3 00سا42   00سا21 00سا21 2الخرسانة المسمحة 
 00سا42 3. 1. 4و ت أ 

  
 8 00سا42

 3 00سا21     00سا21 1جسور 
 3 00سا21     00سا21 2الخرسانة مسبقة اإلجياد 

 8 00سا105   00سا42 00سا63 4.1.4و ت أ 
 3 00سا21     00سا21 :   تصميـ و دراسة األساسات   4ميكانيكا التربة 

 3 00سا42   00سا21 00سا21 : مشروع مصغر إبتدائي 2تصميـ الطرقات  
 2 00سا42   00سا21 00سا21 الصرؼ الصحي  لممناطق الحضرية و الطرقات 

 3 00سا21     00ساB 21-5.1.4و ت أ 
 3 00سا21     00سا21 : حساب األحماؿ  1عمارات 

 6 00سا21     00ساT  21-5.1.4و ت أ 
 3 00سا21     00سا21 مكانيؾ الصخور 

           وحدات التعميم المنيجية
 3 00سا42 00سا42     4.1و ت م  

     3أعماؿ تطبيقية ميكانيكا التربة 
 00سا42 00سا42

1 
 1     تصميـ الرسومات بمساعدة الكمبيوتر 

 1     أعماؿ تطبيقية الطرقات 
 420h00 35 00سا42 00سا147 00سا231  :  عمارات  3مجموع السداسي 
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 :  4السداسي س 
 المجموع أعمال تطبيقية  أعمال موجية دروس  االمعامل  الحجم الساعي السداسي )أسابيع ( وحدة التعميم   و ت     

           وحدات  التعميم األساسية
 9 00سا126   00سا63 00سا63 1.2.4و ت أ 

 3 00سا42   00سا21 00سا21 2ديناميكا اليياكل 
 3 00سا42   00سا21 00سا21 3طريقة العناصر المنتيية  

 3 00سا42   00سا21 00سا21  2ميكانيؾ اليياكل 
 9 00سا126   00سا63 00سا63 2.2.4و ت أ 

 3 00سا42   00سا21 00سا21 2جسور 
 3 00سا42   00سا21 00سا21 2الخرسانة مسبقة اإلجياد 

 3 00سا42   00سا21 00سا21 2معدنية اليياكل ال
 6 00سا63   00سا21 00سا42 3.2.4و ت أ 

 3 00سا21     00سا21 : منشآت االستناد و استقرار المنحدرات  5ميكمنيكا التربة 
 3 00سا42   00سا21 00سا21 1 دينميؾ التربة  
 6 00سا63   00سا21 00سا42 4.2.4و ت أ 

 3 00سا21     00سا21 ئي: مشروع مصغر نيا3طرقات  
 3 00سا42   00سا21 00سا21 جيوتقنية الطرقات

 4 00سا42     00ساB 42-5.2.4و ت أ 
 2 00سا21     00سا21 : تحميل الجيود الؤفقية  2عمارات 

 2 00سا21     00سا21 : حساب البنيات األولية مف الخرسانة المسمحة 3عمارات     
 4 00سا42     00ساT 42-5.2.4و ت أ 

 4 00سا42     00سا42 2األنفاؽ 
           وحدات التعميم المنيجية

           وحدات التعميم اإلستكشافية
 2         2.4و ت إ 

 2         *: تربص إدماج و خرجات ميدانية2تربص 
 36 00سا420   00سا168 00سا252 4مجموع السداسي 
يعة و اليات التقييم، المراقبة المتضمن طب 2015جانفي  25اوت وفقا لممرسوم الموافق ل 31جوان إلى  10يع لفترة تمتد من اساب 5و  3* لمدة تتراوح بين 

 برمجة التربصات التطبيقية لمطمببة في المحيط االقتصادي  و 
 

 :  5السداسي س 
 المجموع أعمال تطبيقية  أعمال موجية  دروس االمعامل  الحجم الساعي السداسي )أسابيع ( وحدة التعميم   وت     

           وحدات التعميم األساسية 
 9 00سا98   00سا21 00سا77 1.1.5و ت أ 

 3 00سا42   00سا21 00سا21 2ديناميؾ التربة 
 3 00سا28     00سا28 حساب المنشآت 

 3 00سا28     00سا28 الحساب اآللي  لميياكل
           وحدات التعميم المنيجية

 7 00سا63     00سا63 1.1.5و ت م 
 3 00سا21     00سا21 : تصميـ الجسور  3الجسور 

 2 00سا21     00سا21 أضرار و إعادة تأىيل المنشآت 
 2 00سا21     00سا21 تنظيـ  الورشات 

 5 00سا56     00ساB 56.2.1.5و ت م 
 3 00سا28     00سا28 تصميـ  العمارات

 2 00سا28     00سا28 الحراري لمعماراتالحساب 
 5 00سا56     00ساT 56.2.1.5و ت م 

 3 00سا28     00سا28 تصميـ األنفاؽ
 2 00سا28     00سا28 طرؽ إنجاز المنسآت تحت األرض 

           وحدات التعميم األفقية
 4 00سا42     00سا42 1.1.5و ت أ ف 

 2 00سا21     00سا21 الحساب اإلقتصادي لممشاريع  
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           مواد اختيارية
 2 00سا21     00سا21 إدارة المشاريع           
 2 00سا21     00سا21 المقاوالتية            

 4 00سا42     00سا42 2.1.5و ت أ ف 
 2 00سا21     00سا21 ىندسة البيئة وتييئة اإلقبيـ
 2 00سا21     00سا21 قانوف االشغاؿ العمومية 

           وحدات التعميم اإلستكشافية
 2         1.1.5و ت إ 

 2         3تربص 
 31 00سا301   00سا21 00سا280 5مجموع السداسي 

قييم، المتضمن طبيعة و اليات الت 2015جانفي  25اوت وفقا لممرسوم الموافق ل 31جوان إلى  10اسابيع لفترة تمتد من  5و 3* لمدة تتراوح بين 
 المراقبة و برمجة التربصات التطبيقية لمطمببة في المحيط االقتصادي  

 

 :  6السداسي س 
 المعامل المواد وحدة التعميم   و ت     

     وحدات التعميم األساسية 
     6.1و ت أ 

 33 إعداد مذكرة التخرج  :  4تربص 
   00سا448 6مجموع السداسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2014جويمية  24المؤرخ في  630، يعدل ممحق القرار رقم 2018ماي  03 مؤّرخ فيال 427رقم  قــرار

 ": منشآت قاعدية، تخصصاألشغال العمومية"في  ميندس دولة لنيل شيادة  جيو مبرنامج البيداغلالمحدد 
 موميةبالمدرسة الوطنية العميا لألشغال الع 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
المتضّمف  1971سنة  غشت 25الموافق  1391عاـ رجب  4 المؤّرخ في 219-71المرسوـ  رقـ وبمقتضى  -

 .الدروس لمحصوؿ عمى شيادة ميندس، المعدؿ ـتنظي
سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ  القعدةذي  25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  ،2017
 2013يناير سنة  30الموافق  1434عاـ ربيع األّوؿ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2008سنة  يوليو 14الموافق  1429رجب عاـ  11 المؤّرخ في 218-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية لؤلشغاؿ العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة
 لنيل شيادة المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي 2014جويمية  24المؤرخ في  630القرار رقـ  وبمقتضى -

 .بالمدرسة الوطنية العميا لؤلشغاؿ العمومية" : منشآت قاعدية، تخصصاألشغاؿ العمومية"في  ميندس دولة
 

 رر ـــــيـق
المتضمف تحديد  4412جويمية  42لمؤرخ في ا 414ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولـى:

" : منشآت قاعدية، تخصصاألشغاؿ العمومية"في  ميندس دولة لنيل شيادة البرنامج البيداغوجي
 .بالمدرسة الوطنية العميا لؤلشغاؿ العمومية
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 ا القرار.و المذكور أعبله، طبقا لممحق ىذ 4412جويمية  42المؤرخ في  414يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3 المــادة
الوطنية العميا لؤلشغاؿ  يسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة :4 المــادة

 .4414/4415العمومية، ابتداء مف السنة الجامعية 
كّل فيما  ،ؿ العموميةالوطنية العميا لؤلشغاومديرة المدرسة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف يكمف  :5المــادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ،يخّصو
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد لمبرنامج  2014جويمية  24المؤرخ في  630المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ فيال 427ممحق القرار رقم 

 لألشغال العمومية البيداغوجي  لنيل شيادة ميندس دولة في"األشغال العمومية، تخصص: منشآت قاعدية" بالمدرسة الوطنية العميا
 

  1السداسي س 
     

 وحدة التعميم   و ت 
 المجموع أعمال تطبيقية  أعمال موجية دروس  االمعامل  الحجم الساعي السداسي )الخامس(

   وحدات التعميم األساسية
1. 1. 3و ت أ   7 00سا112   00سا63 00سا49  

 4 00سا70   00سا42 00سا28  1مقاومة المواد 
 3 00سا42   00سا21 00سا21 1انيؾ  االوساط المستمّرة مك
 7 00سا112   00سا63 00سا49 2.1. 3و ت أ  

 4 00سا70   00سا42 00سا28   1مكانيؾ التربة 
 3 00سا42   00سا21 00سا21 ميكانيؾ السوائل التطبيقية 

   وحدات التعميم المنيجية
 6 00سا63     00سا63 1.1.3و ت م 

 2 00سا21      00سا21 1بناء  مواد ال
 2 00سا21      00سا21 تبوغرافيا 

 2 00سا21      00سا21 جيولوجيا تطبيقية 
 5 00سا63     00سا42 2.1.3و ت م  

 2 00سا21     00سا21 طرؽ رقمية مطبقة لميندسة المدنية
 3 00سا42    00سا21 00سا21 تحميل رقمي

 3 00سا42       3.1.3و ت م  
     أعماؿ تطبيقية ميكانيكا التربة 

 00سا42 00سا42

1 
 1     أعماؿ تطبيقية توبوغرافية 
 1     أعماؿ تطبيقية جيولوجيا
       أعماؿ تطبيقية مواد البناء

 1     أعماؿ تطبيقية مقاومة المواد
 1     أعماؿ تطبيقية ميكانيؾ السوائل 

           ةوحدات التعميم اإلستكشافي
 3 00سا21     00سا21 3.1.3و ت إ 

 2 00سا21     00سا21 1ْأنجميزية 
 1         1المؤتمرات المتخصصة 

 31 00سا413 00سا42 00سا147 00سا224 1مجموع السداسي 
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 :  2السداسي س 
 المجموع أعمال تطبيقية  ل موجيةأعما دروس  االمعامل  الحجم الساعي السداسي )الخامس ( وحدة التعميم   و ت     

           وحدات  التعميم األساسية
 10 00سا168   00سا84 00سا84 1.2.3و ت أ 

 4 00سا84   00سا42 00سا42 اليياكل
 3 00سا42   00سا21 00سا21  2مقاومة المواد 

 3 00سا42   00سا21 00سا21 2مكانيؾ  االوساط المستمّرة 
 9 00سا105   00سا42 00سا63 2.2.3و ت أ 

 3 00سا42   00سا21 00سا21 2ميكمنيكا التربة 
 3 00سا42   00سا21 00سا21 الري التطبيقي 

 3 00سا21     00سا21 :رسـ الطرقات 1ألطرقات 
 4 00سا63   00سا21 00سا42 3.2.3و ت أ 

 2 00سا42   00سا21 00سا21 1مكانيؾ الصخور 
 2 00اس21     00سا21 2جيولوجيا 

           وحدات التعميم المنيجية
 6 00سا42     00سا42 1.2.3و ت م 

 3 00سا21     00سا21 2مواد البناء 
 3 00سا21     00سا21 :التجارب الجيوتقنية 3ميكمنيكا التربة 

 3 00سا42 00سا42     2.2.3و ت م 
     أعماؿ تطبيقية ميكانيكا التربة 

 00سا42 00سا42

1 
 1     اؿ تطبيقية مواد البناءأعم

 1     أعماؿ تطبيقية  جيولوجيا
 1     أعماؿ تطبيقية الطرقات
 1     أعماؿ تطبيقية اليياكل 

           وحدات التعميم اإلستكشافية
 4 00سا21     00سا21 1.2.3و ت إ  .

 2 00سا21     00سا21 2ْأنجميزية 
 1         2المؤتمرات المتخصصة  

 1         *1ّتربص 
 36 00سا441 00سا42 00سا147 00سا252 2مجموع السداسي 

:  خرجات معاينة ورشات البناء، زيارة واحدة لكل شير1تربص         
 

 :  3السداسي س 
 المجموع يقية أعمال تطب أعمال موجية دروس  االمعامل  الحجم الساعي السداسي )أسابيع ( وحدة التعميم   و ت     

           وحدات التعميم األساسية
1. 1. 4و ت أ   9 00سا126   00سا63 00سا63  

 3 00سا42   00سا21 00سا21  1ميكانيؾ اليياكل 
 3 00سا42   00سا21 00سا21 1ديناميكا اليياكل 

 3 00سا42   00سا21 00سا21 1طريقة العناصر المنتيية 
 6 00سا84   00سا42 00سا42 2.1. 4و ت أ  

 3 00سا42   00سا21 00سا21 1اليياكل المعدنية 
 3 00سا42   00سا42 1الخرسانة المسمحة 

 6 00سا42     00سا42 3.1.4و ت أ 
 3 00سا21     00سا21 1جسور 

 3 00سا21     00سا21 :   تصميـ و دراسة األساسات   4ميكانيكا التربة 
 8 00سا126   00سا63 00سا63 4.1.4و ت أ 
 3 00سا42   00سا21 00سا21  2تصميـ الطرقات   

 3 00سا42   00سا21 00سا21    1جيوتقنية الطرقات 
 2 00سا42   00سا21 00سا21 الصرؼ الصحي  لممناطق الحضرية و الطرقات 
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 4 00سا42     00سا42 :المنشآت البحرية و القاعدية لممطارات1االختيار -5.1.4و ت أ 
 2 00سا21     00سا21 المنشآت البحريةبناء 

 2 00سا21     00سا21 بناء المنشآت القاعدية لممطارات
:السكك الحديدية و جسور السكك 2االختيار-5.1.4و ت أ 

 4 00سا42     00سا42 الحديدية 

 2 00سا21     00سا21 بناء السكؾ الحديدية
 2 00سا21     00سا21 بناء جسور السكؾ الحديدية 

           وحدات التعميم المنيجية
 4 00سا42 00سا42     1.1.4و ت م 

     أعماؿ تطبيقية ميكانيكا التربة 

 00سا42 00سا42

1 
 1     1تصميـ الرسومات بمساعدة الكمبيوتر 

 1     أعماؿ تطبيقية جيوتقنية الطرقات
 1     أعماؿ تطبيقية الطرقات 

 37 00سا462 00سا42 00سا168 00سا252 3مجموع السداسي 
 

 :  4السداسي س 
     

 المجموع أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس االمعامل  الحجم الساعي السداسي )أسابيع ( وحدة التعميم   و ت
           وحدات  التعميم األساسية

 9 00سا126   00سا63 00سا63 1.2.4و ت أ 
 3 00سا42   00سا21 00سا21 2ديناميكا اليياكل 
 3 00سا42   00سا21 00سا21  2ميكانيؾ اليياكل 

2طريقة العناصر المنتيية   3 00سا42   00سا21 00سا21 
 9 00سا105   00سا42 00سا63 2.2.4و ت أ 

 3 00سا21     00سا21 1الخرسانة مسبقة اإلجياد
 3 00سا42   00سا21 00سا21 2ألخرسانة المسّمحة 

 3 00سا42   00سا21 00سا21 2معدنية اليياكل ال
 6 00سا63   00سا21 00سا42 3.2.4و ت أ 

 3 00سا21     00سا21 : منشآت االستناد و استقرار المنحدرات  5ميكمنيكا التربة 
 3 00سا42   00سا21 00سا21 + عمل تطبيقي 2جسور 

 6 00سا63   00سا21 00سا42 4.2.4و ت أ 
 3 00سا21     00سا21 يائي: مشروع مصغر ن3طرقات  

 3 00سا42   00سا21 00سا21 2جيوتقنية الطرقات 
 4 00سا42     00سا42 :المنشآت البحرية و القاعدية لممطارات1.االختيار5.2.4و ت أ 

 2 00سا21     00سا21 2بناء المنشآت البحرية
 2 00سا21     00سا21 2بناء المنشآت القاعدية لممطارات

 4 00سا42     00سا42 :السكك الحديدية و جسور السكك الحديدية 2.االختيار5.2.4و ت أ 
 2 00سا21     00سا21 2بناء السكؾ الحديدية

 2 00سا21     00سا21 2بناء جسور السكؾ الحديدية 
           وحدات التعميم المنيجية

 2 00سا42     00سا42 1.2.4و ت م 
 1 00سا42 00سا42     ة أعماؿ تطبيقية ميكانيكا الترب

 1     أعماؿ تطبيقية جيوتقنية الطرقات
           وحدات التعميم اإلستكشافية

 2         1.2.4و ت إ 
 2         *: تربص استكشاؼ المينة2تربص 

 38 00سا441 00سا42 00سا147 00سا252 4مجموع السداسي 
المتضمن طبيعة و اليات  2015جانفي  25اوت وفقا لممرسوم الموافق ل 31جوان إلى  10من  اسابيع لفترة تمتد 5و  3* لمدة تتراوح بين 

 التقييم، المراقبة و برمجة التربصات التطبيقية لمطمببة في المحيط االقتصادي
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 :  5السداسي س 
     

 المجموع أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس االمعامل  الحجم الساعي السداسي )أسابيع ( وحدة التعميم   و ت
           وحدات التعميم األساسية 

 12 00سا70   00سا42 00سا42 1.1.5و ت أ 
 3 00سا42   00سا21 00سا21 2الخرسانة مسبقة اإلجياد 

 3 00سا28   00سا28 حساب اليياكل
 3 00سا22   00سا22 االشغاؿ  الجوفية
 3 00سا28   00سا21 00سا21 ديناميؾ التربة 

           وحدات التعميم المنيجية
 5 00سا63     00سا42 1.1.5و ت م 

 3 00سا21     00سا21 3تصميـ الجسور 
 2 00سا21     00سا21 أضرار  المنشآت 

 4 00سا42     00سا42 2.1.5و ت م 
 2 00سا21     00سا21 الطرؽ العامة لمبناء
 2 00سا21     00سا21 تنظيـ  الورشات 

 4 00سا42     00سا42 :المنشآت البحرية و القاعدية لممطارات1االختيار- 3.1.5ت م و 
 2 00سا21     00سا21 بناء المنشآت البحرية

 2 00سا21     00سا21 بناء المنشآت القاعدية لممطارات
 4 00سا42     00سا42 :السكك الحديدية و جسور السكك الحديدية 2االختيار- 3.1.5و ت م 
 2 00سا21     00سا21 اء السكؾ الحديديةبن

 2 00سا21     00سا21 بناء جسور السكؾ الحديدية 
           وحدات التعميم األفقية

 4 00سا42     00سا42 1.1.5و ت أ ف 
 2 00سا21     00سا21 إقتصاد النقل  

           مواد اختيارية
 2 00سا21     00سا21 إدارة المشاريع           
 2 00سا21     00سا21 المقاوالتية            

 4 00سا42     00سا42 2.1.5و ت أ ف 
 2 00سا21     00سا21 ىندسة البيئة وتييئة اإلقبيـ
 2 00سا21     00سا21 قانوف االشغاؿ العمومية 

           وحدات التعميم اإلستكشافية
 2         1.1.5و ت إ 

 2         ماج في محيط ميني*: تربص اد3تربص 
 35 00سا343   00سا42 00سا301 5مجموع السداسي 

المتضمن طبيعة واليات  2015جانفي  25اوت وفقا لممرسوم الموافق ل 31جوان إلى  10اسابيع لفترة تمتد من  5و  3* لمدة تتراوح بين 
االقتصادي  التقييم، المراقبة وبرمجة التربصات التطبيقية لمطمببة في المحيط   

 

 :  6السداسي س 
 المعامل  المواد  وحدة التعميم  و ت     

   وحدات التعميم األساسية
     2.5و ت أ 

   إعداد مشروع نياية الدراسة 4تربص 
   00سا448 6مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2014جويمية  23المؤرخ في  593يعدل ممحق القرار رقم ، 2018ماي  03 فيمؤّرخ  428رقم  قــرار
 المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية و الثالثة  من الطور الثاني 

 ة " بالمدرسة العميا لمتجارةالمؤسس ماليةلنيل شيادة الماستر في " 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99نوف رقـ بمقتضى القا -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ  القعدةذي  25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 لمعّدؿ.اوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  ،2017
 2013سنة  يناير  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2008سنة  يوليو 11الموافق  1429عاـ  رجب 11 المؤّرخ في 216-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ.تحويل المدرسة العميا لمتجارة المتضّمف 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
مف والثالثة يحّدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية الذي  2014جويمية  23 لمؤّرخ فيا 593رقـ  القراروبمقتضى  -

 ة" بالمدرسة العميا لمتجارة.المؤسس مالية" لنيل شيادة الماستر في  الطور الثاني
 

 رر ـــــيـق
 

المتضمف تحديد  4412جويمية  41المؤرخ في  593ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولـى:
"  المؤسسة ماليةالبرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة مف الطور الثاني لنيل شيادة الماستر في " 

 بالمدرسة العميا لمتجارة.
 و المذكور أعبله، طبقا لممحق ىذا القرار. 4412جويمية  41المؤرخ في  593يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
، ابتداء  العميا لمتجارة سري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسةي :4المــادة 

 .4412/4413مف السنة الجامعية 
بتطبيق ىذا  ،كّل فيما يخّصو ومدير المدرسة العميا لمتجارة،المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف يكمف  :5المــادة 

 ي النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي ينشر ف
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، انًتضًٍ 3125خىيهيت  34انًؤرخ في  6:4انًؼسل نًهحق انقرار رقى  ،3129ياي  14 ًؤّرخ فيان 539رقى يهحق انقرار 

 تحسيس انبرَايح انبيساغىخي نهسُت انثاَيت وانثانثت يٍ انطىر انثاَي نُيم شهازة انًاستر بانًسرست انؼهيا نهتدارة

 ترصص ; يانيت انًؤسست يانيت ويحاسبت; ػهىو فرع -ييساٌ; ػهىو اقتصازيت، تسيير وػهىو تداريت 
 

 :3السداسي س 
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس األرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميم و ت       

       وحدات التعميم األساسية
 18 18 00سا360 00سا180   00سا60 00سا120 1.2و ت أس 
 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 قبة التسييرمرا

 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 أسواؽ رؤوس األمواؿ وتقييـ األصوؿ المالية
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 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 المحاسبة المالية المعمقة
 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 التقنيات البنكية
 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 النظرية المالية

 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 نظرية القرار واأللعاب 
       وحدات التعميم المنيجية

 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 1.2و ت م 
 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 السبلسل الزمنية

       وحدات التعميم األفقية
 6 6 00سا120 00سا60   00سا20 00سا40 1.2و ت أف 

 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 إدارة العمميات
 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 أنظمة معمومات التسيير

       وحدات التعميم اإلستكشافية
 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 1.2و ت إ 

 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 إستراتيجية المؤسسة
 30 30 00سا600 00سا300   00سا100 00سا200 3مجموع السداسي س 

 

 :4السداسي س 
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس األرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميم و ت       

       وحدات التعميم األساسية
 16.5 16.5 00سا330 00سا165   00سا55 00سا110 2.2و ت أس 

 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 تسيير المحفظة المالية
 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 تقييـ المشاريع االستثمارية

 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 االقتصاد النقدي
 1.5 1.5 00سا30 00سا15   00سا05 00سا10 اقتصاد المعمومات

 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 اقتصاد إدارة األعماؿ
 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 القانوف الجزائي لؤلعماؿ
       وحدات التعميم المنيجية

 7.5 7.5 00سا150 00سا75   00سا25 00سا50 2.2و ت م 
 1.5 1.5 00سا30 00سا15   00سا05 00سا10 مدخل إلى المنيجية
 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 النماذج االحتمالية
 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 التحدب واألمثمية

       وحدات التعميم األفقية
 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 2.2و ت أف 

 3 3 00سا60 00سا30   00سا10 00سا20 تحميل وتصميـ أنظمة المعمومات
       ات التعميم اإلستكشافيةوحد

 3 3 00سا60 00سا30 00سا10   00سا20 2.2و ت إ 
 3 3 00سا60 00سا30 00سا10   00سا20 تربص

 30 30 00سا600 00سا300 00سا10 00سا90 00سا200 4مجموع السداسي س 
 

 :5السداسي س 
       

 وحدة التعميم و ت
 الحجم الساعي السداسي )ساعات(

 رصدةاأل  المعامل
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس

       وحدات التعميم األساسية
 21 21 420 210   70 140  1.3و ت أس 

 3 3 60 30   10 20 االقتصاد القياسي المالي
 3 3 60 30   10 20 الخطر والتاميف
 3 3 60 30   10 20 المالية الدولية 

 3 3 60 30   10 20 ر األجلالتخطيط المالي قصي
 3 3 60 30   10 20 تشخيص المؤسسة وتقييميا
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 3 3 60 30   10 20 التركيب المالي لعمميات االندماج والحيازة
 3 3 60 30   10 20 النظرية والسياسة المالية لممؤسسة
               وحدات التعميم المنيجية

 3 3 60 30 10 10 10 1.3و ت م 
 1.5 1.5 30 15   5 10 ت األعماؿأخبلقيا

 1.5 1.5 30 15 10 5   محاوالت في محاكاة المؤسسات 
       وحدات التعميم األفقية

 3 3 60 30   10 20 1.3و ت أف 
 1.5 1.5 30 15   5 10 قانوف الشركات
 1.5 1.5 30 15   5 10 محاسبة وطنية

       وحدات التعميم اإلستكشافية
 3 3 60 30   10 20 1.3و ت إ 

نشاء المؤسسات  1.5 1.5 30 15   5 10 مقاوالتية وا 
 1.5 1.5 30 15   5 10 المالية اإلسبلمية

 30 30 600 300 10 100 190 5مجموع السداسي س 
 

 :6السداسي س 
       

 وحدة التعميم ) و ت(
 الحجم الساعي السداسي 

التربص في  األرصدة المعامل
 المجموع/سا ال فردية/ساأعم المؤسسة/سا

       وحدات التعميم األساسية
 30 10 500 300 200  2.3و ت أس 

 30 10 500 300 200 إعداد مذكرة الماستر
 30 10 500 300 200 6مجموع السداسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2014جويمية  23المؤرخ في  595يعدل ممحق القرار رقم ، 2018ماي  03 مؤّرخ في 429رقم  قــرار

 المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر
 " بالمدرسة العميا لمتجارةومالية محاسبةفي "

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18ؤّرخ في الم 05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ  القعدةذي  25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  ،2017
 2013سنة  يناير  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13لمرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2008سنة  يوليو 11الموافق  1429عاـ  رجب 11 المؤّرخ في 216-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .ميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿتحويل المدرسة العالمتضّمف 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
مف والثالثة يحّدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية الذي  2014ية جويم 23 المؤّرخ في 595القرار رقـ  وبمقتضى -

 " بالمدرسة العميا لمتجارة.ومالية محاسبة"لنيل شيادة الماستر في  الطور الثاني
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 رر ـــــيـق
 

المتضمف تحديد  4412جويمية  41المؤرخ في  373ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولـى:
"  ومالية محاسبةلبرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية و الثالثة مف الطور الثاني لنيل شيادة الماستر في " ا

 بالمدرسة العميا لمتجارة.
 و المذكور أعبله، طبقا لممحق ىذا القرار. 4412جويمية  41المؤرخ في  373يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
، ابتداء  العميا لمتجارة رار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسةيسري مفعوؿ ىذا الق :4المــادة 

 .4412/4413مف السنة الجامعية 
بتطبيق ىذا  ،كّل فيما يخّصو ومدير المدرسة العميا لمتجارة،المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف يكمف  :5المــادة 

 لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية 
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ، المتضمن 2014جويمية  23المؤرخ في  595المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03ي المؤّرخ ف 429ممحق القرار رقم 

 تحديد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة
 خصص: محاسبة وماليةت فرع: عموم مالية ومحاسبة  -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية  

 :3السداسي س 
       

 وحدة التعميم و ت
 الحجم الساعي السداسي )ساعات(

 األرصدة المعامل
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس

       وحدات التعميم األساسية
 18 18 360 180   60 120 1.2و ت أس 

 3 3 60 30   10 20 إدارة  التكاليف
 3 3 60 30   10 20 حاسبة مالية معمقةم

 3 3 60 30   10 20 التخطيط المالي القصير المدى
 3 3 60 30   10 20 أسواؽ رؤوس األمواؿ وتقييـ األصوؿ المالية

 3 3 60 30   10 20 التقنيات البنكية
 1.5 1.5 30 15   5 10 مالية عمومية

 1.5 1.5 30 15   5 10 قانوف الشركات 
       ت التعميم المنيجيةوحدا

 3 3 60 30   10 20 1.2و ت م 
 3 3 60 30   10 20 أنظمة معمومات التسيير

       وحدات التعميم األفقية
 6 6 120 60   20 40 1.2و ت أف 

 3 3 60 30   10 20 إدارة العمميات
 3 3 60 30   10 20 مراقبة التسيير

       وحدات التعميم اإلستكشافية
 3 3 60 30   10 20 1.2و ت إ 

 3 3 60 30   10 20 إستراتيجية المؤسسة
 30 30 600 300   100 200 3مجموع السداسي س 
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:4السداسي س   

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس األرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميم و ت
       ألساسيةوحدات التعميم ا

 19.5 19.5 390 195   65 130 2.2و ت أس 
 3 3 60 30   10 20 محاسبة الشركات

 1.5 1.5 30 15   5 10 محاسبة األدوات المالية
 3 3 60 30   10 20 تدقيق محاسبي ومالي
 3 3 60 30   10 20 تنشيط ومراقبة الميزانية
 3 3 60 30   10 20 المالية المعمقة لممؤسسة

 3 3 60 30   10 20 1محاسبة عمومية 
 3 3 60 30   10 20 القانوف الجزائي لؤلعماؿ
       وحدات التعميم المنيجية

 1.5 1.5 30 15   5 10 2.2و ت م 
 1.5 1.5 30 15   5 10 مدخل إلى المنيجية

       وحدات التعميم األفقية
 6 6 120 60   20 40 2.2و ت أف 

 3 3 60 30   10 20 عماؿاقتصاد إدارة األ
 3 3 60 30   10 20 تحميل وتصميـ أنظمة المعمومات

       وحدات التعميم اإلستكشافية
 3 3 60 30 20 10   2.2و ت إ 

 3 3 60 30 20 10   تربص
 30 30 600 300 20 100 180 4مجموع السداسي س 

 
 السداسي س 5:

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس األرصدة المعامل )ساعات(الحجم الساعي السداسي  وحدة التعميم و ت
       وحدات التعميم األساسية

 24 24 480 240   80 160  1.3و ت أس 
 3 3 60 30   10 20 محاسبة المؤسسات المالية

 3 3 60 30   10 20 2محاسبة عمومية 
 3 3 60 30   10 20 تشخيص المؤسسة وتقييميا

 1.5 1.5 30 15   5 10 النظرية المحاسبية 
 3 3 60 30   10 20 نظاـ المعمومات المحاسبي واإلببلغ المالي

 3 3 60 30   10 20 ممتقى بحثي في المحاسبة المالية
 1.5 1.5 30 15   5 10 أخبلقيات األعماؿ

 3 3 60 30   10 20 الجباية المعمقة
 3 3 60 30   10 20 محاسبة المجمعات

               وحدات التعميم المنيجية
 1.5 1.5 30 15 10 5   1.3و ت م 

 1.5 1.5 30 15 10 5   محاوالت في محاكاة المؤسسات 
       وحدات التعميم األفقية

 3 3 60 30   10 20 1.3و ت أف 
 3 3 60 30   10 20 إكسل معمق والتقنيات االكتوارية

       ستكشافيةوحدات التعميم اإل
 1.5 1.5 30 15   5 10 1.3و ت إ 

نشاء المؤسسات  1.5 1.5 30 15   5 10 مقاوالتية وا 
 30 30 600 300 10 100 190 5مجموع السداسي س 
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:6السداسي س   

 وع/ساالمجم أعمال فردية/سا التربص في المؤسسة/سا األرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي  وحدة التعميم ) و ت(
       وحدات التعميم األساسية

 30 10 500 300 200  2.3و ت أس 
 30 10 500 300 200 إعداد مذكرة الماستر
 30 10 500 300 200 6مجموع السداسي س 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2014جويمية  23المؤرخ في  592رار رقم يعدل ممحق الق، 2018ماي  03 مؤّرخ في 430 رقم قــرار
 المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية و الثالثة  من الطور الثاني 

 لنيل شيادة الماستر في " تسويق واتصال" بالمدرسة العميا لمتجارة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419الحجة عاـ ذي  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ  القعدةذي  25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، ،2017
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13ذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2008سنة  يوليو 14الموافق  1429عاـ  رجب 11 المؤّرخ في 216-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .ى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿتحويل المدرسة العميا لمتجارة إلالمتضّمف 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
تحديد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية و  المتضمف 2014جويمية  23المؤرخ في  592القرار رقـ وبمقتضى  -

 الثالثة  مف الطور الثاني لنيل شيادة الماستر في "تسويق واتصاؿ" بالمدرسة العميا لمتجارة.
 

 رر ـــــيـق
المتضمف تحديد  4412جويمية  41المؤرخ في  374ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ : المادة األولـى

داغوجي لمسنة الثانية و الثالثة مف الطور الثاني لنيل شيادة الماستر في " تسويق و البرنامج البي
 اتصاؿ " بالمدرسة العميا لمتجارة.

 و المذكور أعبله، طبقا لممحق ىذا القرار. 4412جويمية  41المؤرخ في  374يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المــادة 
، ابتداء  العميا لمتجارة ت الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسةيسري مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعا :4المــادة 

 .4412/4413مف السنة الجامعية 
بتطبيق ىذا  ،كّل فيما يخّصو ومدير المدرسة العميا لمتجارة،المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف يكمف  :5المــادة 

 لي والبحث العممي.القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العا
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2014جويمية  23المؤرخ في  592المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03المؤّرخ في  430ممحق القرار رقم 
 المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارة 

 فرع: عموم تجارية تخصص: تسويق واتصال -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية 
 

 السداسي س 3:

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس األرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميم و ت
       وحدات التعميم األساسية

 18 18 360 180   60 120 1.2و ت أس 
 3 3 60 30   10 20 تسويق الخدمات
 3 3 60 30   10 20 سياسة االتصاؿ
 3 3 60 30   10 20 سموؾ المستيمؾ

 3 3 60 30   10 20 تسيير أنظمة التوزيع 
 3 3 60 30   10 20 التسويق االستراتيجي

 3 3 60 30   10 20 1دراسات وبحوث التسويق
       وحدات التعميم المنيجية

 3 3 60 30   10 20 1.2و ت م 
 3 3 60 30   10 20 تسيير العمميات

       عميم األفقيةوحدات الت
 6 6 120 60   20 40 1.2و ت أف 

 3 3 60 30   10 20 مراقبة التسيير
 3 3 60 30   10 20 نظـ معمومات التسيير

       وحدات التعميم اإلستكشافية
 3 3 60 30   10 20 1.2و ت إ 

 3 3 60 30   10 20 إستراتيجية المؤسسة
 30 30 600 300   100 200 3مجموع السداسي س 

 
 السداسي س 4:

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس األرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميم و ت
       وحدات التعميم األساسية

 16.5 16.5 330 165   55 110 2.2و ت أس 
 1.5 1.5 30 15   5 10 مدخل إلى التجارة االلكترونية

 3 3 60 30   10 20 التسويق الدولي
 3 3 60 30   10 20 التقنيات اإلعبلنية

دارة العبلمة  3 3 60 30   10 20 تسويق المنتوج  وا 
 3 3 60 30   10 20 2دراسات وبحوث التسويق 

 3 3 60 30   10 20 اقتصاد إدارة األعماؿ
       وحدات التعميم المنيجية

 4.5 4.5 90 45   15 30 2.2و ت م 
 1.5 1.5 30 15   5 10 مدخل إلى المنيجية
 3 3 60 30   10 20 تقنيات االستقصاء

       وحدات التعميم األفقية
 3 3 60 30   10 20 2.2و ت أف 

 3 3 60 30   10 20 تحميل وتصميـ أنظمة المعمومات
       وحدات التعميم اإلستكشافية

 6 6 120 60 20 20 20 2.2و ت إ 
 3 3 60 30   10 20 القانوف الجزائي لؤلعماؿ

 3 3 60 30 20 10   تربص
 30 30 600 300 20 100 180 4مجموع السداسي س 
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 :5السداسي س 
       

 وحدة التعميم و ت
 الحجم الساعي السداسي )ساعات(

 األرصدة المعامل
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس

       دات التعميم األساسيةوح
 19.5 19.5 390 195   65 130  1.3و ت أس 

 3 3 60 30   10 20 اتجاىات التسويق
 3 3 60 30   10 20 إدارة العبلقة مع الزبوف 

 3 3 60 30   10 20 تقنيات البيع والمفاوضات التجارية
 1.5 1.5 30 15   5 10 السيمولوجيا واإلعبلف

 1.5 1.5 30 15   5 10 التسويق الصناعي
 3 3 60 30   10 20 تقنيات التنشيط المبيعات والتسويق المباشر
 3 3 60 30   10 20 الرعاية األدبية ، الرعاية والعبلقات العامة

 1.5 1.5 30 15   5 10 ممتقى بحثي في االتصاؿ التسويقي
               وحدات التعميم المنيجية

 4.5 4.5 90 45 10 15 20 1.3و ت م 
 3 3 60 30   10 20 تحميل المعطيات

 1.5 1.5 30 15 10 5   محاوالت في محاكاة المؤسسات 
       وحدات التعميم األفقية

 4.5 4.5 90 45   15 30 1.3و ت أف 
 3 3 60 30   10 20 تصميـ مواقع الويب
 1.5 1.5 30 15   5 10 أخبلقيات األعماؿ

       كشافيةوحدات التعميم اإلست
 1.5 1.5 30 15   5 10 1.3و ت إ 

نشاء المؤسسات  1.5 1.5 30 15   5 10 مقاوالتية وا 
 30 30 600 300 10 100 190 5مجموع السداسي س 

 

 :6السداسي س 
 المجموع/سا أعمال فردية/سا التربص في المؤسسة/سا األرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي  وحدة التعميم ) و ت(       

       وحدات التعميم األساسية
 30 10 500 300 200  2.3و ت أس 

 30 10 500 300 200 إعداد مذكرة الماستر
 30 10 500 300 200 6مجموع السداسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2014جويمية  23المؤرخ في  590ق القرار رقم ، يعدل ممح2018ماي  03 مؤّرخ في 431 رقم قــرار

 المتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني لنيل شيادة الماستر 
دارة المؤسساتفي "  " بالمدرسة العميا لمتجارةتنظيم وا 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذي الحجة عاـ  18خ في المؤرّ  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ  ذي القعدة 25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  ،2017
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 2013سنة  يناير  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر   -
 ،الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2008سنة  يوليو 11الموافق  1429عاـ  رجب 11 المؤّرخ في 216-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿ، تحويل المدرسة العمياالمتضّمف 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

مف والثالثة يحّدد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية الذي  2014جويمية  23 المؤّرخ في 590رقـ  القراروبمقتضى  -
دارة تنظيـ"لنيل شيادة الماستر في ة الطور الثاني  " بالمدرسة العميا لمتجارة.المؤسسات وا 

 

 رر ـــــيـق
 

حديد المتضمف ت 4412جويمية  41المؤرخ في  374ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  المادة األولـى:
دارة البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية و الثالثة مف الطور الثاني لنيل شيادة الماستر في "  تنظيـ وا 

 " بالمدرسة العميا لمتجارة. المؤسسات
 و المذكور أعبله، طبقا لممحق ىذا القرار. 4412جويمية  41المؤرخ في  374يعدؿ ممحق القرار رقـ  :3المادة 
، ابتداء  العميا لمتجارة وؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسةيسري مفع :4المادة 

 .4412/4413مف السنة الجامعية 
بتطبيق ىذا  ،كّل فيما يخّصو ومدير المدرسة العميا لمتجارة،المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف يكمف  :5المادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذي ينشر في النشرة 
 2018 ماي 03حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2014جويمية  23المؤرخ في  590المعدل لممحق القرار رقم  ،2018ماي  03 مؤّرخ فيلا 431ممحق القرار رقم 

 لنيل شيادة الماستر بالمدرسة العميا لمتجارةالمتضمن تحديد البرنامج البيداغوجي لمسنة الثانية والثالثة من الطور الثاني  
دارة المؤسسات، فرع: عموم التسيير -ميدان: عموم اقتصادية، تسيير وعموم تجارية   تخصص: تنظيم وا 

 

 السداسي س 3:

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس األرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميم و ت
       وحدات التعميم األساسية

 18 18 360 180   60 120 1.2و ت أس 
 3 3 60 30   10 20 إدارة العمميات

 3 3 60 30   10 20 إستراتيجية المؤسسة
 3 3 60 30   10 20 إدارة المواد البشرية

 3 3 60 30   10 20 إدارة األعماؿ العمومية
 3 3 60 30   10 20 تنظيـ المؤسسة
 3 3 60 30   10 20 حوكمة المؤسسة

       وحدات التعميم المنيجية
 3 3 60 30   10 20 1.2و ت م 

 3 3 60 30   10 20 رار واأللعابنظريات الق
       وحدات التعميم األفقية
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 3 3 60 30   10 20 1.2و ت أف 
 3 3 60 30   10 20 أنظمة معمومات التسيير

       وحدات التعميم اإلستكشافية
 6 6 120 60   20 40 1.2و ت إ 

 3 3 60 30   10 20 مراقبة التسيير
 1.5 1.5 30 15   5 10 ثقافة المؤسسة
 1.5 1.5 30 15   5 10 مالية عمومية

 30 30 600 300   100 200 3مجموع السداسي س 
 

 :4السداسي س 
 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية أعمال موجية دروس األرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميم و ت 

       وحدات التعميم األساسية
 9 9 180 90   30 60 2.2و ت أس 

 3 3 60 30   10 20 جداوؿ القيادة وقياس األداء
 3 3 60 30   10 20 نظريات المنافسة

 3 3 60 30   10 20 إدارة التغيير
       وحدات التعميم المنيجية

 4.5 4.5 90 45   15 30 2.2و ت م 
 1.5 1.5 30 15   5 10 منيجية البحث

 3 3 60 30   10 20 تقنيات االستقصاء
       وحدات التعميم األفقية

 9 9 180 90   30 60 2.2و ت أف 
 3 3 60 30   10 20 تنشيط ومراقبة الميزانية

 3 3 60 30   10 20 تحميل وتصميـ أنظمة المعمومات
 3 3 60 30   10 20 القانوف الجزائي لؤلعماؿ

       وحدات التعميم اإلستكشافية
 7.5 7.5 150 75   25 50 2.2و ت إ 

 3 3 60 30   10 20 االتصاؿ في المؤسسة
 1.5 1.5 30 15   5 10 محاسبة عمومية

 3 3 60 30   10 20 تربص
 30 30 600 300   100 200 4مجموع السداسي س 

 
 السداسي س 5:

 المجموع عمل شخصي أعمال تطبيقية ةأعمال موجي دروس األرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي )ساعات( وحدة التعميم و ت
       وحدات التعميم األساسية

 19.5 19.5 390 195   65 130  1.3و ت أس 
 3 3 60 30   10 20 التدقيق والرقابة الداخمية

نشاء المؤسسات  1.5 1.5 30 15   5 10 مقاوالتية وا 
دارة الجماعات  3 3 60 30   10 20 القيادة وا 

 3 3 60 30   10 20 تإدارة المشروعا
 3 3 60 30   10 20 اإلبداع واليقظة التكنولوجية

 3 3 60 30   10 20 إدارة المعرفة
 3 3 60 30   10 20 إدارة الجودة

               وحدات التعميم المنيجية
 4.5 4.5 90 45 10 15 20 1.3و ت م 

 1.5 1.5 30 15 10 5   محاوالت في محاكاة المؤسسات 
 3 3 60 30   10 20 حميل البياناتت

       وحدات التعميم األفقية
 3 3 60 30   10 20 1.3و ت أف 
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 1.5 1.5 30 15   5 10 قانوف العمل
 1.5 1.5 30 15   5 10 أخبلقيات األعماؿ

       وحدات التعميم اإلستكشافية
 3 3 60 30   10 20 1.3و ت إ 

 3 3 60 30   10 20 ة والمتوسطة تنافسية وأداء المؤسسات الصغير 
 30 30 600 300 10 100 190 5مجموع السداسي س 

 

 :6السداسي س 
       

 وحدة التعميم ) و ت(
 الحجم الساعي السداسي 

 األرصدة المعامل
 المجموع/سا أعمال فردية/سا التربص في المؤسسة/سا

       وحدات التعميم األساسية
 30 10 500 300 200  2.3و ت أس 

 30 10 500 300 200 إعداد مذكرة الماستر
 30 10 500 300 200 6مجموع السداسي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية، 2018ماي  06مؤرخ في  432رقم  قــرار

 جيجل جامعة ألعضاء مجمس إدارة
 

 لي والبحث العممي،إن وزير التعميم العا
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2اء جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف إنش 2003
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  14تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441 غشت سنة 41ق المواف 1242

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :3المادة 
                      ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.           ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمي :4المادة 

 2018ماي  06حرر بالجزائر في                                                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              

 األستاذ طاىر حجار                                                                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جيجل مة أعضاء مجمس إدارة جامعةقائ
 ن:واألعضاء المعيي -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،  رئيس حداد سميـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بوشفة معاد -
 يف،ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ الميني عضو بف ابراىيـ سميماف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،  عضو زيد دمحم بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بوبكر دمحم لخضر -
 ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو خمف هللا نجود -
 ناعة والمناجـ،ممثل الوزير المكمف بالص عضو قاسمية بمقاسـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، حافع األختاـ، عضو شنة جماؿ -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضو  جماؿ دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بف زديرة عزوز -
 ممثمة الوالي. عضو لعيموش مميكة -

 

 ن:وعضاء المنتخباأل -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة، عضو   بف زايد رياض  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو والتكنولوجيا، عضو لعوير دمحم  -
 آللي،ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ ا عضو مريش فايزة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات،  عضو بف عميور خالد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، عضو مسكيف عبد الحفيع -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية، عضو خبلؼ فات  -
 نتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية،ممثل م عضو صيفور سميـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو خنوؼ طارؽ  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو  طكوؾ مصطفى -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ الخدمات، عضو حنؾ سمير  -
 منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ الخدمات، ممثل عضو ليماف منير -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو قريوة سعد الديف -
 ممثل منتخب عف  الطمبة. عضو تومي بوجمعة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي 2014سبتمبر  15المؤرخ في  854يعدل القرار رقم ، 2018ماي  06مؤرخ في  433رار رقم ـــق
 البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز يحدد القائمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي، 
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 4والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11تضى المرسـو التنفيذي رقـ وبمق -

 .منو 13الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة 
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ـ ربيع األوؿ عا18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2014سبتمبر  15المؤرخ في  854وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدؿ.

 

 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ، والمذكور أعبله 4412سبتمبر  13المؤرخ في  632تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 )بدوف تغيير(................................... .............................. :المادة األولى"
 مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة

 كما يمي:والكيميائية، 
 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة

 .السيد تومي ذىبي، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا -
 .السيدة أبركاف مميكة، ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية -
 .ع الوطنيالسيد لطروش حاج، ممثل عف وزير الدفا -
 .السيدة شابوني إلياـ نعيمة، ممثمة عف الوزير المكمف بالموارد المائية -
 .السيدة حمانة مميكة فضيمة، ممثمة عف الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية و الصيد البحري  -
صبلح المستشفيات -  .السيدة حنيفي حكيمة، ممثمة عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 .وي رشيد، ممثل عف الوزير المكمف بالطاقةالسيد بوخا -
 السيدة أمزياني فازية، ممثمة عف الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة". -
 "....................................والباقي بدون تغيير......................................"

                                                             تعميـ العالي والبحث العممي.    ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لم :2المادة 
    2018ماي  06حرر بالجزائر في                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     2017جانفي  29المؤرخ في  108يعدل القرار رقم ، 2018ماي  08مؤرخ في  434رقم  رارـــق

 مس إدارة المركز الجامعي بغميزانالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مج
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
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 2008يوليو سنة  9الموافق 1429رجب عاـ  6المؤرخ في  206-08ي رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -
 .منو 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف، المتمـ، السيما المادة 

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

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2017جانفي  29المؤرخ في  108وبمقتضى القرار رقـ  -
 المركز الجامعي بغميزاف، المعدؿ.

 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ، والمذكور أعبله، كما 4415جانفي  47المؤرخ في  146يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
    2018ماي  08حرر بالجزائر في                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بغميزان

 ن:واألعضاء المعين  -1
 القطاع الصفة المقباالسم و 

 والبحث العممي،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي  رئيسا الباقي بف زياف عبد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو وداؾ قدور -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو حيرش ىديات -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بوحفص راب  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو سواكر عبدالحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو عاصمي عبد المطيف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو ديداف ادمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو غناـ عبد السبلـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو رقاد سميـ -
 كمف بالثقافة،ممثل الوزير الم عضو لعموشي مجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو كتو عبد القادر -
 ممثل الوالي. عضو بوبكر بمكحل -

 

 ".....................................والباقي بدون تغيير.........................................."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015فيفري  3المؤرخ في  40يعدل القرار رقم ، 2018ماي  08مؤرخ في  435رار رقم ــــق

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعباف عاـ  4رخ في المؤ  61-88بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 5السيما المادة  إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدؿ والمتمـ،
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 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 

 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
  .منو 13والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة 

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2015فيفري  3المؤرخ في  40وبمقتضى القرار رقـ  -
 .تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدؿ

 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ، والمذكور أعبله وتحرر 4413فيفري  1المؤرخ في  24تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  ولى:المادة األ 
 كما يأتي:

)بػػدوف تغييػػر(.........................................،  .............." المػػادة األولػػى: ............
 كما يمي:كنولوجيات المتطورة، إدارة مركز تنمية التتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة
 .رئيسا السيد صحراوي طاىر، ممثل الوزير  المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، -
 .السيدة أبركاف مميكة، ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية -
 .السيد نويصر مراد، ممثل عف وزير الدفاع الوطني -
 .مثل عف الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية والتكنولوجيات والرقمنةمالسيد بوشارب أحمد،  -
 .السيد بوديسة كماؿ، ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ -
 .السيد ريابي زاكي زىير ، ممثل عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف -
 .الوطنية لنقل المحروقات وتسويقياالسيدة عويمر عتيقة، ممثمة عف المؤسسة  -
 السيد شريفي دمحم، ممثل عف اتصاالت الجزائر." -

 "......................................... والباقي بدون تغيير ......................................"
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 

    2018ماي  08حرر بالجزائر في                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017جانفي  3المؤرخ في  2يعدل القرار رقم ، 2018ماي  08مؤرخ في  436رقم رار ـــق
 بجاية  ئمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالذي يحدد القا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
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، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13 المؤرخ في 218–98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 منو، 3المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 

غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 منو، 12يا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيم2003

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

ئمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ، الذي يحدد القا2017جانفي   3المؤرخ في  2وبمقتضى القرار رقـ  -
 بجاية، المعدؿ.

 رر ـــــيـق
، المعدؿ والمذكػور أعبله، كما ىو 4415جانفي  1المؤرخ في  4يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 .الي والبحث العمميينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ الع :3المادة 

    2018ماي  08حرر بالجزائر في                                                                               
 عمميوزير التعميم العالي والبحث ال                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 رة جامعة بجايةقائمة أعضاء مجمس اإلدا
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 والبحث العممي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بف تميس عبد الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو مسعدية مراد -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو منزو صميحة  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو مراح دمحم  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بادر إبراىيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو سعاوي إسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو أشروؼ جعفر  -
 الوزير المكمف بالتجارة، ممثل  عضو جولف شريف -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو رغاؿ عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو حجاج عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو لعايب مخموؼ -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو شاوش دمحم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة،  عضو حابت دلمي حميـ -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو حماـ عمي -
 ممثل الوالي. عضو خباش خالد -
 ن:واألعضاء المنتخب  -2

 الييئة الصفة االسم والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا،  عضو بوزيدي عثماف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العمـو الطبيعة والحياة، عضو ماعوش نادية -
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 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الطب، عضو لخضاري نور الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، عضو أوعثماني ستار -
 لتجارية وعمـو التسيير، ممثل  منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية وا عضو حداد زىير -
 ممثل منتخب عف األساتذة  لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية،  عضو صايش عبد المالؾ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة، عضو بوحميمة فات  -
 ممثل  منتخب عف األساتذة لكمية األداب والمغات، عضو  لنصر صوفياف -
 بة عف سمؾ األساتذة المساعديف،ممثمة منتخ عضو بودراىـ ليمى -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو مختاري عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو حماموش عبد المالؾ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو دحماني فريد -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة، عضو ميامرواف سي -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو بوعباس موسى -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016مارس  21المؤرخ في  174يعدل القرار رقم ، 2018ماي  08مؤرخ في  437قرار رقم 

  3عة قسنطينةلذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جاما
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشت سنة  23وافق الم 1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 .منو 2ادة ، المعدؿ، السيما الم3والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
، 2013يناير سنة  30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2016مارس  21المؤرخ في  174وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.3سنطينة جامعة ق
 

 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ والمذكػور أعبله، كما 4414مارس  41المؤرخ في  152يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

    2018ماي  08حرر بالجزائر في                                                                               
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  3قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 
 ن: " بدون تغيير"ومعيناألعضاء ال  -1
 ن:واألعضاء المنتخب  -2

 الييئة الصفة اإلسم والمقب
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة المعمارية والتعمير،  عضو داعرة جعفر -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الطب، عضو بوداود خديجة -
 ، ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية ىندسة الطرائق عضو عريس سياـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو السياسية، عضو بوروبي عبد المطيف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد تسيير التقنيات الحضرية، عضو جغار عائشة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو منصوري فاروؽ  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بوغرارة وحيد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بعبع رشيد -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو رمضاني سيف الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو شقماؽ فضيل -
 ممثل منتخب عف  الطمبة. عضو بولقروف عبد الرحماف -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء2018ماي  09 مـؤّرخ في 438رقم  قــرار
 الوادي -حمو لخضر  ةالعممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعالمجمس 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  52في المؤرخ  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيو سنة  22الموافق  1436رمضاف عاـ  5المؤرخ في  161-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24مؤرخ في ال 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 .يـ العالي والبحث العمميالذي يحّدد صبلحيات وزير التعم
عموـ الطبيعة والحياة بجامعة الوادي المؤّرخ في كّمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي ب -

   .2017نوفمبر  29
 رر ـــــيـق

الثانية  جمادى 42المؤرخ في  457-41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  22و 21تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 4441غشت سنة  41الموافق  1242عاـ 

 -عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حمػو لخضركّمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل
 الوادي.
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الوادي،  -وـ الطبيعة والحياة بجامعة حمو لخضرعمكّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل :3المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الوادي، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018ماي  09حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقائمة االسمية ألعضـاء الذي يحّدد ا، 2018ماي  09 المـؤّرخ في 438ممحــق بالقــرار رقم 
 الوادي -عموم الطبيعة والحياة بجامعة حمو لخضر  المجمس العممي لكمية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 قسـ البيولوجيا األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل، يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  نور الديف سميماني 1
 عميد الكمية جيرة عمي بوتميميس 2
 والعبلقات الخارجية لبحث العمميالمكمف بما بعد التدرج وا نائب العميد ماعيل عسيمةاس 3
 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةالمكمف بال نائب العميد عبد المالؾ زعتر 4
 البيولوجيا الخموية والجزئية رئيس قسـ سمير درويش 5
 البيولوجيا رئيس قسـ عمار التيامي العايش 6
 البيولوجيا الخموية والجزئيةالّمجنة العممية لقسـ  ةرئيس ة مديمة افريقي 7
 البيولوجيا رئيس الّمجنة العممية لقسـ  عاطف شويخ 8
 قسـ البيولوجيا األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل دمحم الصغير نيمي 9
 ممثل عف األساتذة المساعديف بشير خزاني 10
 ألساتذة المساعديفممثل عف ا رشيد بالمسعود 11
 مسؤوؿ مكتبة الكمية حساف مساؾ 12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  09 مـؤّرخ في 439رقم  قــرار

 الوادي-حمو لخضر  ةجامعبكمية عموم الطبيعة والحياة ب الخموية والجزئية لقسـم البيولوجيا
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2015يونيو سنة  22الموافق  1436رمضاف عاـ  5المؤرخ في  161-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

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

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
عمـو الطبيعة كّمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا الخموية والجزئية ب -

   .2017نوفمبر  29ادي المؤّرخ في والحياة بجامعة الو 
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 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  26تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

عمـو الطبيعة والحياة كّمية ضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الخموية والجزئية بالقائمة االسمية ألع
 الوادي. -بجامعة حمػو لخضر

عموـ الطبيعة والحياة كّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الخموية والجزئية ب :3المادة 
 دوؿ الممحق بيذا القرار.الوادي ، وفًقا لمج -بجامعة حمو لخضر

الوادي ، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018 ماي 09حرر بالجزائر في     
 البحث العممي وزير التعميم العالي و   

 األستاذ طاىر حجار                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة 2018ماي  09 المـؤّرخ في 439ممحــق بالقــرار رقم 
 الوادي -بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة حمو لخضر  الخموية والجزئية جيالقسـم البيولو 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الّمجنة العممية لمقسـ ةرئيسة محاضرة قسـ "أ"، أستاذ مديمة افريقية 1
 رئيس القسـ سمير درويش 2
 محاضر قسـ "أ"أستاذ  جيرة عمي بوتميميس 3
 اضر قسـ "ب"محأستاذ  إكراـ تومي 4
 مساعدة قسـ "أ" ةأستاذ مريـ عويمر 5
 محاضرة قسـ "ب" ةأستاذ نسمة محبوب 6
 محاضر قسـ "ب"أستاذ  حمزة سعدي 7
 مساعد قسـ "ب"أستاذ  يحي خمف 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مة االسمية ألعضاء يحّدد القائ ،2018 ماي 09مؤرخ في  440رقم  قــرار

 الوادي -بجامعة حمو لخضر  المجمس العممي لكّميـة اآلداب والمغات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ  ذي القعدة 25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  ،2017
 2015 يونيو سنة 22الموافق  1436رمضاف عاـ  5المؤرخ في  161-15تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -

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

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

  .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 03بجامعة الوادي المؤّرخ في  اآلداب والمغاتة لكّميوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -
 .2017ديسمبر 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية  42المؤرخ في  457-41مف المرسوـ التنفيذي رقـ  22و 21تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ر إلى ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرا4441غشت سنة  41الموافق  1242عاـ 

 الوادي. -بجامعة حمو لخضر  اآلداب والمغاتة ػلكّميتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
وفًقا  الوادي، -بجامعة حمو لخضر اآلداب والمغاتة ػلكّميتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :3المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
الوادي ، كّل فيما يخصو،  -لعاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمو لخضر يكّمف المدير ا :4المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2018 ماي 09حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 ر حجاراألستاذ طاى                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018 ماي 09مؤرخ في ال 440رقم  رار ـــق بالقـــممح

 الوادي -بجامعة حمو لخضر  لكّميـة اآلداب والمغات
 الصفـة لمقـباالسم وا الرقم
 قسـ المغة واألدب العربي األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل، يةرئيس المجمس العممي لمكمّ  لزىر كرشو 1
 يةعميد الكمّ  مسعود وقاد  2
 والعبلقات الخارجية لبحث العمميالمكمفة بما بعد التدرج وا العميد ةنائب يوسف العايب 3
 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةكمف بالالم نائب العميد حمزة حمادة 4
 المغة واألدب العربيرئيس قسـ  العيد حنكة 5
 اآلداب والمغة الفرنسيةرئيس قسـ  دمحم اليادي باسي 6
 المغة واألدب العربي رئيس المجنة العممية لقسـ عبد الحميد جريوي  7
 غة الفرنسيةاآلداب والمرئيس المجنة العممية لقسـ  عبد المالؾ جديعي 8
 قسـ المغة واألدب العربي األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل مردؼ سعد 9
 قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف ممّثل دمحم نوة 10
 ممثل عف األساتذة المساعديف دمحم عطا هللا 11
 ممثل عف األساتذة المساعديف السعيد قرفي 12
 مسؤوؿ المكتبة سييمة نعورة  13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018 ماي 09مؤرخ في  441رقم  قــرار

 الوادي -حمة لخضر  ةلقسـم اآلداب والمغة الفرنسية بكّميـة اآلداب والمغات بجامع
 

 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال
سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ  ذي القعدة 25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ،والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  ،2017
 2015 يونيو سنة 22الموافق  1436رمضاف عاـ  5المؤرخ في  161-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 ف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ،والمتضمّ 
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، الذي 2003

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

بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكّمية اآلداب والمغات وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2017ديسمبر  03الوادي المؤّرخ في بجامعة 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  26تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

لفرنسية بكّمية اآلداب والمغات بجامعة حمة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة ا
 الوادي. -لخضر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكّمية اآلداب والمغات بجامعة  :3المادة 
 الوادي، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -حمة لخضر

الوادي، كّل فيما يخصو،  -لتكويف العالييف ومدير جامعة حمة لخضريكّمف المدير العاـ لمتعميـ وا :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018 ماي 09حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2018 ماي 09مؤرخ في ال 441 ممحــق بالقــرار رقـم
 الوادي -بكّميـة اآلداب والمغات بجامعة حمة لخضر  لقسـم اآلداب والمغة الفرنسية

 الصفـة االسم والمقـب رقمال
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـمحاضر قسـ "ب"، أستاذ  عبد المالؾ جديعي 1
 رئيس القسـ دمحم اليادي باسي 2
 قسـ "أ"ة محاضرة أستاذ  دالؿ مسغوني 3
 "بقسـ "محاضر  أستاذ مصباحي خالد 4
 ة محاضرة قسـ "ب"أستاذ بايات أسماء 5
 مساعدة قسـ "أ"ة أستاذ تمحيق أسماء 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مفتاح مريـ 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018 ماي 09مؤرخ في  442رقم  قــرار

 الوادي -حمة لخضر  ةلقسـم السياسية بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامع
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ  ذي القعدة 25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  ،2017
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 2015 يو سنةيون 22الموافق  1436رمضاف عاـ  5المؤرخ في  161-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـو 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ لقسـ السياسية بكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية  -

 .2017نوفمبر  29بجامعة الوادي المؤّرخ في 
 رر ـــــيـق

 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  26تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

قسـ السياسية بكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة حمة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ل
 الوادي. -لخضر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ السياسية بكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة حمة  :3المادة 
 الوادي، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -لخضر

الوادي، كّل فيما يخصو،  -متعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمة لخضريكّمف المدير العاـ ل :4المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018 ماي 09حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018ماي  09 المـؤّرخ في 442 ممحــق بالقــرار رقـم
 واديال -لقسـم السياسية بكّميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة حمة لخضر 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ"، بقسـ " محاضرأستاذ  الصادؽ جراية 1
 رئيس القسـ عبد الحميد فرج 2
 أستاذ عمر فرحاتي 3
 "أأستاذ محاضر قسـ " المكي دراجي 4
 محاضر قسـ "أ" أستاذ اليادي دوش  5
 مساعد قسـ "أ" أستاذ دمحم البشير األعور 6
 مساعد قسـ "أ" أستاذ خير الديف عبادي 7
 مساعد قسـ "أ" أستاذ عبد الفتاح حمواجي 8
 ة مساعدة قسـ "أ"أستاذ ياسيف شكيمة 9
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018 ماي 09مؤرخ في  443رقم  قــرار
 الوادي -جامعة حمة لخضر المجمس العممي ل

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ  ةذي القعد 25المؤرخ في  243 -17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المعّدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،  ،2017

 2015 يونيو سنة  22الموافق  1436رمضاف عاـ  5المؤرخ في  161-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء جامعة الوادي، المعّدؿ والمتّمـ

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

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .عالي والبحث العمميالذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ ال

 24المؤّرخ في  الوادي -جامعة حمة لخضر بالمجمس العممي لوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2017 ديسمبر

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  44تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

 .الوادي -جامعة حمة لخضر المجمس العممي لالقائمة االسمية ألعضاء 
، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا الوادي -جامعة حمة لخضرالمجمس العممي لتحّدد القائمة االسمية ألعضاء  :3المادة 

 القرار.
الوادي، كّل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمة لخضر :4المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2018 ماي 09حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية  2018ماي  09 المـؤّرخ في 443 ممحــق بالقــرار رقـم

 الوادي -جامعة حمة لخضر المجمس العممي لألعضاء 
 صفـةال االسم والمقـب الرقم
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة عمر فرحاتي 1

بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  كّمفم مدير الجامعةنائب  مناعي بشير 2
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

 والتوجيوبالتنمية واالستشراؼ كّمف م مدير الجامعةنائب  األسود عبد الحميـ 3

بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث كّمف م مدير الجامعةنائب  منصور بوبكر 4
 العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية كّمفم مدير الجامعةنائب  قدة الحبيب 5
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 داب والمغاتآلاكمية عميد  عودوقاد مس 6
 العمـو الدقيقة يةعميد كمّ  رحومة فرحات 7
 التكنولوجيا يةعميد كمّ  وىراني دمحم رضا 8
 رػسييـو التّ ػوعم ةػجاريوالتّ  االقتصاديػةـو ػالعم يةعميد كمّ  عزه األزىر 9
 العمـو االجتماعية واإلنسانية يةعميد كمّ  تركي عبد الرحمف  10
 العمـو االطبيعة والحياة يةعميد كمّ  عمي بوتميميسجيرة  11
 الحقوؽ والعمـو السياسية يةعميد كمّ  مكي الدراجي 12
 العمػػـو اإلسػبلميػةمعيد مدير  ابراىيـ رحماني 13
 الحقوؽ والعمـو السياسيةلكمية  رئيس المجمس العممي ناصر بوغزالة دمحم 14
 داب والمغاتآلية الكم رئيس المجمس العممي لزىر كرشو 15
 لكمية العمـو الدقيقة رئيس المجمس العممي نيس الميف 16
 لكمية التكنولوجيا رئيس المجمس العممي بف مية عمار 17
 رػسييـو التّ ػوعم ةػجاريوالتّ  االقتصاديػةـو ػالعملكمية  رئيس المجمس العممي عقبة ريمي 18
 عمـو االجتماعية واإلنسانيةاللكمية  رئيس المجمس العممي عمي غنابزية 19
 العمـو االطبيعة والحياةلكمية  رئيس المجمس العممي نور الديف سميماني 20
 العمػػـو اإلسػبلميػةعيد لم رئيس المجمس العممي يوسف عبد البلوي  21
 العمػػـو اإلسػبلميػةعيد م عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة مياوات عبد القادر 22
 الحقوؽ والعمـو السياسيةكمية  عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة  األخضر كراـدمحم 23
 الحقوؽ والعمـو السياسيةكمية  عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بوبكر خمف 24
 رػسييتّ ـو الػوعم ةػجاريوالتّ  االقتصاديػةـو ػالعمكمية  عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة زيف يونس 25
 رػسييـو التّ ػوعم ةػجاريوالتّ  االقتصاديػةـو ػالعمكمية  عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة عمي قابوسة 26
 كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة دمحم رشدي جراية 27
 كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بالطاىر النوي  28
 داب والمغاتآلكمية ا عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة يوسف العايب 29
 داب والمغاتآلكمية ا عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة قويدر قيطوف  30
  لحياةعمـو االطبيعة واكمية  عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة عاطف شويخ 31
 عمـو االطبيعة والحياةكمية  عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة نيمي دمحم الصغير 32
 كمية العمـو الدقيقة عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة محبوب دمحم الصادؽ 33
 كمية العمـو الدقيقة عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة منصور عبد الوىاب 34
 كمية التكنولوجيا عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة زىير طير 35
 كمية التكنولوجيا عف ذوي مصّف األستاذية ممّثل األساتذة زلومة العيد 36
 مدير وحدة البحث بف حوة بوبكر 37
 ممثل عف األساتذة المساعديف بوشريط عمار 38
 ممثل عف األساتذة المساعديف باي أحمد عامر 39
 2أستاذ بجامعة الجزائر  ويتي أحمدح 40
 أستاذ بجامعة الجمفة لحرش بوعبلـ مختار 41
 مسؤوؿ المكتبة المركزية سقني بمقاسـ 42
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 يحدد القائمة اإلسمية، 2018ماي  13مؤرخ في  444رقم  قــرار
 بومرداس ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438القعدة عاـ  ذي 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 منو، 12 ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة2003
، 2013نة يناير س 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41التنفيذي رقـ  مف المرسـو 14تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
لى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إ4441غشت سنة  41الموافق  1242

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :3المادة 
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :4المادة 
 2018 ماي 13حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس

 ن:     واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس داني بوعبلـسعي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو جرموف عبد الكريـ  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو  خنسوس نذير -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو سعادنة صادؽ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو عطايمية مالؾ -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو عثامنة جماؿ -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو برعود رشيد -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو خيار فوزية -
 جارة،ممثمة الوزير المكمف بالت عضو عبابسة سامية -
 والمناجـ، ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عاشوري نجيب -
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 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو بيبي موسى -
 ممثمة الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو بمعقيبي وردية زوجة ولد خروبي -
 لسمكية والبلسمكية والتكنولوجيات الرقمنة،ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصبلت ا  عضو خفيف جماؿ -
 ممثل الوالي. عضو محساس عادؿ -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية المحروقات والكيمياء، عضو حجاج أحمد -
 عمـو التسيير، ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية و  عضو صابة مختار -
،  عضو صواؽ رفيقة -  ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العمـو
 ممثل عف األساتذة لكمية عمـو الميندس، عضو عالـ سعيد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الحقوؽ، عضو جبارة نورة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد ىندسة الكيرباء واإللكترونيؾ، عضو بف ترزي حميد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو عدي دمحمس -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بوراش شفية -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو قرينات جموري  -
 ات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدم عضو تممغاغيت عمر -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو قريف ميدي -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو عسوؿ دمحم أميف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016أفريل  17المؤرخ في  247يعدل القرار رقم ، 2018ماي  13مؤرخ في  445رار رقم ـــق

 امعة التكوين المتواصليتضمن تعيين أعضاء مجمس توجيو ج
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
غشت سنة   17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ تعييف أعضاء الحكومة، ، والمتضمف2017
، 1990مايو سنة  26الموافق  1410ذي القعدة عاـ  2المؤرخ في  149 –90وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 11والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل وتنظيميا وعمميا، السيما المادة 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف تعييف أعضاء مجمس توجيو جامعة التكويف 2016أفريل  17المؤرخ في  247مقتضى القرار رقـ وب -

 .، المعدؿالمتواصل
 رر ـــــيـق

، المعدؿ والمذكور أعبله كما 4444أفريل  15المؤرخ في  425تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 يأتي:

ذي القعدة عاـ  4المؤرخ في  127-74مف المرسوـ التنفيذي رقـ  11اـ المادة تطبيقا ألحك المادة األولى"
 ، تحدد تشكيمة مجمس توجيو جامعة التكويف المتواصل كما يأتي:1774مايو سنة  44الموافق  1214
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 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، بف شنيتي حميد -
مف بالمالية،ممثمة الوزير المك عبلف ليمى -  
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، حمادو كماؿ -
 ممثمة عف السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، زيبرة زىرة -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عيوني زينب -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، ززوف دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل، ةدحموف حميد -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، مومف سمير -
    ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة ، بميل بوعبلـ -
،بومرداس مدير جامعة بف تميس عبد الحكيـ -  
،2مدير جامعة قسنطينة  لطرش دمحم اليادي -  
،1مدير جامعة وىراف  عبد الباقيبف زياف  -  
تشغيل،لممثمة عف الوكالة الوطنية  شعباف كيينة -  
 ممثل منتخب عف األساتذة الدائميف، زاير دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة المشاركيف، شنوفي نور الديف -
اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصال ". المستخدميفممثل منتخب عف  دراز عبد القادر -  

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2دة الما
 2018ماي  13حرر بالجزائر في                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                     
 األستاذ طاىر حجار                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل ،2018 ماي 13مؤرخ في  446رقم  قــرار

 الطارف لدى جامعة اآلداب والمغات مجمس كمية
 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

  ، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ؤرخ في الم 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب 2012ديسمبر  27المؤرخ في  808رقـ  روبمقتضى القرا -

 والمغات لدى جامعة الطارؼ. 
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 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  17تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

 .كمية اآلداب والمغات لدى جامعة الطارؼ القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق ليذا كمية اآلداب والمغات لدى جامعة الطارؼ  سمية ألعضاء مجمسالقائمة اإلتحدد  :3الـمادة 

 القرار.
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.                رينشر ىذا القرا :4الـمادة 

 2018ماي  13حـرر بالجزائر في                                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لدى جامعة الطارف اآلداب والمغات كميةقائمة أعضاء مجمس 
والمقب اإلسم  الصفة 

 عميد الكمية، رئيسا عجمي حساف
 رئيس المجمس العممي لمكمية جديد صال 

 رئيس قسـ المغة العربية بركاني دمحم رضا
 رئيس قسـ المغة الفرنسية بساطي سمير

 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية جديد فؤاد
مخبر مدير حني عبد المطيف  

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية حميـ رشيد
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية سمطاني السبتي
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية بودشيش نواؿ
خبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسيةممثمة منت جديد إبتساـ  

 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة اإلنجميزية بمعباس زليخة
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بوساحة نجبلء
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف جقريف فاروؽ 

 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات تحري زيف الديف
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بربيتي سفياف
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ المغة العربية ىويس حساـ
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ المغة الفرنسية زريبي ىالة

ثل منتخب عف الطمبة عف قسـ المغة اإلنجميزيةمم ساكر يعقوب  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ،2018 ماي 13مؤرخ في  447رقم  قــرار
 الطارف لدى جامعة العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير كمية

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017ت سنة غش 17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

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

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12المرسوـ التنفيذي رقـ  وبمقتضى -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 2012ديسمبر  27المؤرخ في  809رقـ  روبمقتضى القرا -

 اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة الطارؼ.
  

 

 رر ـــــيـق
 

 

انية عاـ جمادى الث 42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  17تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

 .كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة الطارؼ القائمة االسمية ألعضاء مجمس
ة والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة كمية العموـ اإلقتصادي تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس :3الـمـادة 

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.الطارؼ 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. رينشر ىذا القرا :4الــمادة 

 2018ماي  13حـرر بالجزائر في                                                                                                            
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لدى جامعة الطارف العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير قائمة أعضاء مجمس كمية
والمقب اإلسم فةالص   

 عميد الكمية، رئيسا بحري بوبكر -
 رئيس قسـ العمـو اإلقتصادية ميمي دمحم لخضر -
 رئيس قسـ عمـو التسيير عامر ىشاـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلقتصادية مموكي أوس -
اإلقتصاديةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو  سالـ راضية -  
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير سنوسي سعيدة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير عبيدات سارة -
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 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قروي صباح -
ساعديفممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة الم تومي سمية -  
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عطية نجاة  -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات متيري كريمة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو اإلقتصادية لوط دمحم أميف -
 عمـو التسيير ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ بف خوار يزيد -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2018 ماي 13مؤرخ في  448رقم  قــرار

 الطارف لدى جامعة العموم والتكنولوجيا مجمس كمية
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

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

 .منو 39و 37معدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ال ،2003
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .لذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميا
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 2013أفريل  29المؤرخ في  278رقـ  روبمقتضى القرا -

 والتكنولوجيا لدى جامعة الطارؼ. 
 رر ـــــيـق

 

جمادى الثانية عاـ  42المؤرخ في  457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  17تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

 .كمية العمـو والتكنولوجيا لدى جامعة الطارؼ القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق لوجيا لدى جامعة الطارؼ كمية العموـ والتكنو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس :3الـمـادة 

 ليذا القرار.
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.                رينشر ىذا القرا : 4الــمـادة 

 2018ماي  13جزائر في حـرر بال                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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لطارفا لدى جامعة االعموم والتكنولوجي قائمة أعضاء مجمس كمية  
والمقب اإلسم    الصفة 

 عميد الكمية، رئيسا رضواني لوصيف -
 رئيسة المجمس العممي لمكمية بوشارب فوزية -
 رئيس قسـ اإلعبلـ اآللي شماـ شوقي -
 رئيسة قسـ الرياضيات صايفية وردة -
 رئيسة قسـ الفيزياء عجمي سماح -
 رئيس قسـ الكيمياء قناديل فوزي  -
 مديرة مخبر طبيب وسيمة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء ري سعيديخيا -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف زقار ميدي -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بمعيد صورية -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات تقيدة سييل -
خب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منت سعدي فات  -  
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الفيزياء حركاتي سارة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الرياضيات نمشة شياب الديف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اإلعبلـ اآللي مرداسي عزيزة -
كيمياءممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ ال حو أحمد  -  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاء ة اإليحدد القائم ،2018 ماي 13مؤرخ في  449رقم  قــرار

 الطارف لدى جامعة عموم الطبيعة والحياة كمية مجمس
 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25لمؤرخ في ا 243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

  .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 39و 37المتمـ، ال سيما المادتاف الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و 
، 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  242-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .دد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يح
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة 2012ديسمبر  27المؤرخ في  805رقـ  روبمقتضى القرا -

 والحياة لدى جامعة الطارؼ. 
 

 رر ـــــيـق
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جمادى الثانية عاـ  42لمؤرخ في ا 457-41مف المرسـو التنفيذي رقـ  17تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 4441غشت سنة  41الموافق  1242

 .كمية عمـو الطبيعة والحياة لدى جامعة الطارؼ القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ الممحق اة لدى جامعة الطارؼ كمية عموـ الطبيعة والحي سمية ألعضاء مجمساإلتحدد القائمة  :3المادة 

 ليذا القرار.
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.       رينشر ىذا القرا :4المادة 

 2018ماي  13حـرر بالجزائر في                                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 اىر حجـار      األستاذ طـ                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لدى جامعة الطارف  عموم الطبيعة والحياة قائمة أعضاء مجمس كمية
والمقب اإلسم  الصفة 

 عميد الكمية، رئيسا نصري ىشاـ -
 مس العممي لمكميةرئيس المج بف نخمة أحمد -
 رئيس قسـ العمـو البيطرية زرواؿ فيصل -
 رئيس قسـ العمـو الزراعية بولحباؿ رؤوؼ -
 رئيسة قسـ عمـو البحار بوجادي زىيرة -
 رئيسة قسـ البيولوجيا نوري ندى -
 مديرة وحدة بحث طاجيف عائشة -
 مديرة وحدة بحث طايبي فايزة -
 مدير وحدة بحث سميماني عمي -
 دير وحدة بحثم عميات حساف -
 مديرة وحدة بحث عوف ليمى -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا بحروف صوفيا -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو الزراعية ىنوني نصيرة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف رزيق فت  الديف -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف رقيوع نواؿ -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حمدي مونية -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات قربوع عبير -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو البيطرية بف حميمة سامي -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015أكتوبر  27المؤرخ في  1115يعدل القرار رقم ، 2018ماي  13مؤرخ في  450رقم  قــرار
 يم التكنولوجي بسكيكدةيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا ألساتذة التعم الذي

 

 العممي، إن وزير التعميم العالي والبحث
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .معة لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدةوالمتضمف إنشاء مدرسة خارج الجا
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

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

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2015أكتوبر  27المؤرخ في  1115وبمقتضى القرار رقـ  -
 المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة، المعدؿ.

 

 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ، والمذكور أعبله، 4413أكتوبر  45المؤرخ في  1113يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  األولى: المادة
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2018ماي  13حـرر بالجزائر في                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لتكنولوجي بسكيكدةالمدرسة العميا ألساتذة التعميم ا قائمة أعضاء مجمس إدارة

 ن:وألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا العقوف صال  -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو خربي وسيمة -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو مساعدية مراد عبدهللا -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو زياف دمحم -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية و اإلصبلح اإلداري، عضو ميار عبد الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ. عضو حبة فيصل -

 

 ."........................................والباقي بدون تغيير........................................"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016فيفري  8المؤرخ في  80يعدل القرار رقم ، 2018ماي  13مؤرخ في  451 قرار رقم
  1باتنة الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 ي،إن وزير التعميم العالي والبحث العمم
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3لمعدؿ ،ال سيما المادة ،ا 1، والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2016فيفري  8المؤرخ في  80وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المعدؿ.1باتنة

 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ والمذكػور أعبله،  كماىو 4414فيفري  6المؤرخ في  64الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ يعػدؿ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2018ماي  13حـرر بالجزائر في                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع فةالص االسم والمقب

 والبحث العممي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بوطرفاية أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو ميمودي جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو فراحتة ساعد  -
 اإلداري، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح عضو إسماعيمي حاج  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بمقاضي جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو غزالي عبد العالي -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو زرقيف سماعيل  -
 كمف بالتجارة،ممثل الوزير الم عضو خيدري ابراىيـ  -
 ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو شرفي رجاء -
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ،  عضو برتيمة عبد الوىاب  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،  عضو بوسعدة جماؿ الديف  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو مباركي مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو ور عموركب -
 ممثل الوالي. عضو محمودي ىاني -

 

 .".......................................والباقي بدون تغيير..........................................."
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016ديسمبر  24المؤرخ في  1783يعدل القرار رقم ، 2018ماي  13خ في مؤر  452 رار رقمــــق
  2باتنة  الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ متضمفوال
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003

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

، 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .نوم 2، ال سيما المادة 2والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2016ديسمبر  24المؤرخ في  1783وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المعدؿ.2جامعة باتنة

 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ والمذكػور أعبله، 4414ديسمبر  42المؤرخ في  1561يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 لممحق بيذا القرار.كماىو محدد في الجدوؿ ا

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

 2018ماي  13حـرر بالجزائر في                                                                                                       
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 ستاذ طـاىر حجـار      األ                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة باتنة 
 ن:واألعضاء المعين  -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 والبحث العممي، التعميـ العاليممثل الوزير المكمف ب رئيس ضيف عبد السبلـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو ميمودي جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو فراحتة ساعد  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو إسماعيمي حاج -
 تربية الوطنية،ممثل الوزيرة المكمفة بال عضو بمقاضي جماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو غزالي عبد العالي -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو زرقيف سماعيل  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،  عضو بوسعدة جماؿ الديف  -
 زير المكمف بالثقافة،ممثل الو  عضو كبور عمور -
صبلح المستشفيات، عضو رزقي نور الديف -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو العايب عياش -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو بوخريسة إسماعيل -
 ل الوالي.ممث عضو ثنية بمقاسـ -

 

 .".......................................والباقي بدون تغيير..........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة ، 2018ماي  14 مؤرخ في 453قرار رقم  
 التربية، الثقافة واالتصالي مجاالت والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا ف نشاطات البحث العممي

 

 والبحث العممي، يإن وزير التعميم العال
المتضمف و ، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
، 2017سنة  غشت 17 الموافق1438اـ ذي القعدة ع 25المؤرخ في  243-17 وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -
  .المعدؿ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
، 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ -
وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا  المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقنيو 

 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا
، 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و ، 2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 .التربية، الثقافة واالتصاؿ

 

 رر ـــــيـق
والمذكور أعبله،  4447يونيو سنة  5مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  4تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة
 التربية، الثقافة واالتصاؿ.العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 ،المستاري جيبللي 
 .صايج مصطفى 

  :رغيس محمود، بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني 
  :بف النعيجة نور الديف،بالنسبة لوزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية 
  :دانداني جماؿ،بالنسبة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة  
  :لحميد،قريدش عبد ابالنسبة لوزارة التربية الوطنية 
  :ميمود حكيـ،بالنسبة لوزارة الثقافة 
  :براىيمي عز الديف،بالنسبة لوزارة التكوين والتعميم المينيين 
  :تواتي نور الديف،بالنسبة لوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي 
  :حموش يسيف،بالنسبة لوزارة السكن والعمران والمدينة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  ينشر ىذا القرار في النشرة  :3المادة 
 2018ماي  14حرر بالجزائر في                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ طاىر حجار                      
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 يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات، 2018ماي  14 مؤرخ في 454رار رقم ق
 المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا

 في مجاالت المواد األولية والطاقة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
، 2017سنة  غشت 17 الموافق1438اـ ذي القعدة ع 25المؤرخ في  243-17 وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -
  .المعدؿ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
،  1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 

 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا
، 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤر  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و ، 2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

تكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير ال
 .المواد األولية والطاقة

 رر ـــــيـق
 

والمذكور أعبله،  2009يونيو سنة  7مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى: 
ة ببرمجة نشاطات البحث المشتركة بيف القطاعات المكمف ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة

 .مجاالت المواد األولية والطاقةالعممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في 
 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 ،ياسع نور الديف 
 ،بف كريد عبد الحق 

  :ركيبي حميد،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني  
  :ماضنة دمحم،ر بالنسبة لوزارة الطاقة 
  :قارة ميسوـ،بالنسبة لوزارة الصناعة والمناجم 
  :أمجكوح مصطفى.بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري 

   ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2018ماي  14حرر بالجزائر في                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ طاىر حجار                      
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 ة المشتركة بين القطاعاتيتضمن تعيين أعضاء المجن، 2018ماي  14 مؤرخ في 455رقم  رارـــق
 رمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميابب المكمفة

 العموم األساسيةفي مجاالت 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -
 .حث العممي والتطوير التكنولوجيالمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البو 
، 2017سنة  غشت 17 الموافق1438اـ ذي القعدة ع 25المؤرخ في  243-17 وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -
 .المعدؿ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
،  1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22- 92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا  المتضمفو 

 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا
، 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 حث العممي،الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والب
المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و ، 2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 العمـو األساسية.

 

 رر ـــــيـق
 

والمذكور أعبله،  2009يونيو سنة  7مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2ألحكاـ المادة  تطبيقا المادة األولى:
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة

 العمـو األساسية.العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 ،بداش نجيب 
 .بشاري خمدوف 

  :بولقشور دمحم،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني 
  :صالح المستشفيات  مدجاؿ نجاة،لومي المولودة بالنسبة لوزارة الصحة والسكان وا 

 ممي.  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع: 2المادة 
 2018ماي  14حرر بالجزائر في                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 حجار األستاذ طاىر                      
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 يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات، 2018ماي  14 مؤرخ في 456 رار رقمـــق
 المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا

 الصحة وعموم األحياء في مجاالت  
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
، 2017سنة  غشت 17 الموافق 1438اـ ذي القعدة ع 25المؤرخ في  243-17 وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -

  .المعدؿ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
،  1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 

 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا
، 2013يناير سنة   30وافق الم 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و ، 2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

ييميا في مجاالت القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتق
 الصحة وعمـو األحياء.

 

 رر ـــــيـق
 

والمذكور أعبله،  2009يونيو سنة  7مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة

 الصحة وعمـو األحياء.تطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العممي وال
 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 ،عزيوف عمار 
 .بويوسف عبد هللا 

  :أوراد المنتصر،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني 
  :كشرود بشير،بالنسبة لوزارة الصناعة والمناجم 
 بوصناجي رمضاف،تجارة: بالنسبة لوزارة ال 
  :حاج أعمر جميمة،بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري 
  :صالح المستشفيات  حراث زوبير،بالنسبة لوزارة الصحة والسكان وا 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2018ماي  14حرر بالجزائر في                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                           
 األستاذ طاىر حجار                               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   299

 

 

 نة المشتركة بين القطاعاتيتضمن تعيين أعضاء المج، 2018ماي  14 مؤرخ في 457 رار رقمـــق
 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي
 القانون، االقتصاد والمجتمعفي مجاالت 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 2015بر سنة ديسم 30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
، 2017سنة  غشت 17 الموافق 1438اـ ذي القعدة ع 25المؤرخ في  243-17 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -
  المعدؿ، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
، 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412جب عاـ ر  8المؤرخ في  22-92 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 

 المعدؿ والمتمـ، ،وتنظيميا
، 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و ، 2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 نوف، االقتصاد والمجتمع.القا

 رر ـــــيـق
 

والمذكور أعبله،  2009يونيو سنة  7مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة

 القانوف، االقتصاد والمجتمع.جي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العممي والتطوير التكنولو 
 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 ،بمعربي ياسيف 
 ،زكاف أحمد 

 :بوسعدية دمحم السعيد بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني، 
  :ي عبد الرحماف،عزواو بالنسبة لوزارة الداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية 
  :شافعي أحمد،بالنسبة لوزارة العدل 
  :بوجمعية كريـ،بالنسبة لوزارة الصناعة والمناجم 
  :بكير اليادي،بالنسبة لوزارة التجارة 
  :بوجمعية كريـبالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، 
  :صالح المستشفيات  لياس،رحاؿ إبالنسبة لوزارة الصحة والسكان وا 
  :مومف وىيبة،بالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية 
 :براب  إسماعيل. بالنسبة لوزارة البريد والمواصالت السمكية والالسمكية والتكنولوجيات والرقمنة 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  : 2المادة 
 2018ماي  14حرر بالجزائر في                                                                         

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                
 األستاذ طاىر حجار                                
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 عيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات يتضمن ت، 2018ماي  14 مؤرخ في 458 رار رقمـــق
 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي

 السكن، التعمير، البناء، النقل واألشغال العموميةفي مجاالت 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
 ،2017سنة  غشت 17 الموافق 1438اـ ذي القعدة ع 25المؤرخ في  243-17 وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ -
  .المعدؿ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
، 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 رسوـ التنفيذي رقـوبمقتضى الم -
المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 

 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ألوؿ عاـ ربيع ا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و ، 2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

قيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسي
 .السكف، التعمير، البناء، النقل واألشغاؿ العمومية

 رر ـــــيـق
 

والمذكور أعبله،  2009يونيو سنة  7مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
اعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث المشتركة بيف القط ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة

السكف، التعمير، البناء، النقل العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 واألشغاؿ العمومية.

 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 ،شافة مقيدش فوزية 
 بابا أحمد تورية. 

  :خبتاني عبد الحميدبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني، 
  :ويكاف جماؿ،بالنسبة لوزارة الصناعة والمناجم 
 آيت عبد هللا بوبكر،بالنسبة لوزارة األشغال العمومية والنقل : 
  :عفرة حميد.بالنسبة لوزارة السكن والعمران والمدينة 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  : 2المادة 
 2018ماي  14حرر بالجزائر في                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 تاذ طاىر حجاراألس                                   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات، 2018ماي  14 مؤرخ في 459 رار رقمــق
 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي
 العموم اإلنسانية والتاريخفي مجاالت 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437األوؿ عاـ  ربيع 18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
، 2017سنة  غشت 17 الموافق 1438اـ ذي القعدة ع 25المؤرخ في  243-17 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -
 .المعدؿالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، و 
، 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92 تنفيذي رقـوبمقتضى المرسوـ ال -
المتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا و 

 .المعدؿ والمتمـ ،وتنظيميا
، 2013يناير سنة   30الموافق  1434ـ ربيع األوؿ عا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و ، 2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -

رقيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وت
 العمـو اإلنسانية والتاريخ.

 رر ـــــيـق
 

والمذكور أعبله،  2009يونيو سنة  7مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لبحث المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات ا ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة

 العمـو اإلنسانية والتاريخ.العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 
 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 ،زيد الخير مبروؾ 
 .مريبعي الشريف 

  :بمخادـ دمحم،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني 
  :مشناف محند أودير،بالنسبة لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
  :ميعادي جماؿ الديف،بالنسبة لوزارة المجاىدين 
  :بف رمضاف فريد،بالنسبة لوزارة التربية الوطنية 
 :حمـو توفيق، بالنسبة لوزارة الثقافة 
  :عميمي جماؿ،بالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقميدية 
  :بميل بوعبلـ.بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة 

   ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2018ماي  14حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          
 األستاذ طاىر حجار                       
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 يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات، 2018ماي  14 مؤرخ في 460رار رقم ــق
 والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا البحث العممي المكمفة ببرمجة نشاطات

 الموارد المائية والصيد البحري  الفالحة، في مجاالت
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف و ، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .جييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجيالقانوف التو 
، 2017سنة  غشت 17 الموافق 1438اـ ذي القعدة ع 25المؤرخ في  243-17 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -
  .المعدؿ المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،و 
المتضمف و ، 1992 سنة يناير 13 الموافق 1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22-92رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 ،إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا وتنظيميا
 .المعدؿ والمتمـ

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

المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف و ، 2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت 

 .الموارد المائية والصيد البحري  الفبلحة،
 

 رر ـــــيـق
 

والمذكور أعبله،  2009يونيو سنة  7مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث  ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة

الموارد المائية والصيد  الفبلحة،وتقييميا في مجاالت العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا 
 البحري.
 :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 ،خميفي لخضر 
 .باليسترو مراد 

  :عابة عبد الحميد،بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني 
  :بوقروة زكية،بالنسبة لوزارة الموارد المائية 
  :بويوسفي بوجمعة،بالنسبة لوزارة الصناعة والمناجم 
  :قمي سامي،بالنسبة لوزارة التجارة 
  مكرسي سكندر،بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري : 
 مخازني راب .بالنسبة لوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي : 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  : 2المادة 
 2018ماي  14حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 األستاذ طاىر حجار                       
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 يحدد القائمة اإلسمية، 2018ماي  14مؤرخ في  461رقم قــرار 
 ألعضاء مجمس إدارة جامعة ورقمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
 2001 يونيو سنة 23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  210-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة، المعدؿ والمتمـ، السيما  المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لمرسـو التنفيذي رقـ وبمقتضى ا -

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

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ   مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ2003غشت سنة  23الموافق  1424

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

 2018ماي  14حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 جاراألستاذ طاىر ح                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ورقمة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن:واألعضاء المعين  -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 كمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،ممثل الوزير الم رئيس فرحاتي عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو باشا عبد الغاني  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو حواسي عمي  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،  عضو رياح راب  -
 مية واإلصبلح اإلداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمو  عضو مداني بف عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بخوش عيسى -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،  عضو تمطيط جماؿ الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو بف زاوي سميـ -
 ل الوزير المكمف بالموارد المائية ،ممث عضو حميداتو نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل، عضو عبدي عبد الرحماف -
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 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو حجاج دمحم عبد الوىاب -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو معمري نبيل -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية والتكنولوجيات الرقمنة، وعض حماديف بمقاسـ -
صبلح المستشفيات، عضو مصدؽ فاضل -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 الوالي. ممثل عضو بوتسونة الطاىر -

 

 ن:واألعضاء المنتخب  -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 تخب عف األساتذة لكمية الرياضيات وعمـو المادة،ممثل من عضو بشكي جماؿ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الطب، عضو برادعي لياس -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو التطبيقية، عضو صخري لخضر -
 ف،والكو  وعمـو األرض ممثل منتخب عف األساتذة لكمية المحروقات والطاقات المتجددة  عضو حسينػػػػي مسعود -
 واإلتصاؿ،  ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات عضو قريشي أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة، عضو عظامو عبد القادر  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية، عضو بف دمحم دمحم -
 مثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية،م عضو بف زاىي منصور -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير، عضو زرقوف دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات،   عضو البار عبد القادر -
 والرياضية، ف األساتذة لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنيةممثل منتخب ع عضو برقوؽ عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التكنولوجيا، عضو عطية العربي  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو صالحي عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بف منيف جماؿ -
  منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، ممثمة عضو زرقوف خيرة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو كاوجة دمحم الطاىر -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو شيحة حذيفة -
 ممثمة منتخب عف الطمبة. عضو قرماش ىبة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017مارس  2المؤرخ في  265يعدل القرار رقم ، 2018ماي  14مؤرخ في  462قرار رقم 

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  12-09التنفيذي رقـ  مقتضى المرسـووب -

 .منو 2إنشاء جامعة معسكر المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبل

، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2017مارس  2المؤرخ في  265وبمقتضى القرار رقـ  -
 معسكر، المعدؿ.

 رر ـــــيـق
 

عبله، ، المعدؿ والمذكػور أ 2017مارس  2المؤرخ في  265يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018ماي  14حرر بالجزائر في                                                                                          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          
 األستاذ طاىر حجار                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر

 ن:واألعضاء المعين -1
 

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس تبوف فت  هللا وىبي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو الوالية عبد العزيز -
 مثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،م عضو بشبلغـ يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو قاسمي عبدالرحمف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو البواعمي أحمد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو ناصري عبد السبلـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو موالي أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو لشخب سيف الديف  -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،  عضو بمغماري خيرة -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة،   عضو مخموفي اماؿ -
 المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري،ممثل الوزير  عضو قميل لقماف الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية ، عضو أوفار فتحي -
صبلح المستشفيات، عضو عامري دمحم -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 التكنولوجيات والرقمنة،ممثمة الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية و  عضو بف عمي عمار يسمينة -
 ممثل الوالي. عضو عيشوبة شيخ موالي -

 

 ."..........................................والباقي بدون تغيير......................................"
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية، 2018ماي  14مؤرخ في  463قم رار ر ـــق
 تيزي وزو ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17ضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمقت -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
 1989الموافق أوؿ غشت سنة   1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 3والمتمـ، السيما  المادة والمتضمف إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدؿ 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
دؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المع2003غشت سنة  23الموافق  1424

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

 2018ماي  14حرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          

 األستاذ طاىر حجار                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تيزي وزو قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ن واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،  رئيس سعيداني بوعبلـ -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو كوباي عمي -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو لوحي رشيد -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،  عضو لعبلوي أحمد -
 ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو عوسي مصطفى -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو ياحي لخضر -
صبلح المستشفيات، عضو زيري عباس -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو عابد راب  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو عجابي قادة -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالثقافة، عضو قومزياف نبيمة -
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 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو دحماف حميد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو حميطوش موال -
 والصيد البحري، ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية عضو لعيب مخموؼ -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل، عضو رابحي إسماعيل -
 ممثل الوالي. عضو جناف فريد -

 

 ن:واألعضاء المنتخب  -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة الكيروبائية واإلعبلـ اآللي، عضو دنوف حكيـ -
 ثل منتخب عف األساتذة لكمية ىندسة البناء،مم عضو أبركاف مزياف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو البيولوجية والعمـو الفبلحية، عضو قاضي أعمر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الطب، عضو حبارؾ مزياف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، عضو نكموش يوغرطة  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية اآلداب و المغات، عضو نورة زوجة رجداؿ باية -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية  والتجارية والتسيير، عضو بية شعباف -
، عضو بورحمة بوعبلـ -  ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العمـو
 مية الحقوؽ والعمـو السياسية،ممثمة منتخبة عف األساتذة لك عضو إرزيل الكاىنة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بف ياعو مجيد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو موحيا ياسيف -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و عماؿ الخدمات، عضو برزاف جوىر -
 ارييف والتقنييف و عماؿ الخدمات،فيف اإلدممثل منتخب عف الموظ عضو نادولر أدمحم   -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية 2018ماي  20مؤرخ في  قــرار

 لدى المدرسـة الوطنيـة العميـا لمـري البميـدة 
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .لي والبحث العمميالمحدد لصبلحيات وزير التعميـ العا
، المتضمف تحويل المدرسة الوطنية 2008جويمية سنة  14المؤرخ في  217-08المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى  -

 .العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعة
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، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة والعماؿ 2017نوفمبر سنة  13نظػػػػػػػرا لممحضػر المػؤرخ في  -
 .ي لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لمري ف
، المتضمػف التشكيمة النيائيػة ألعضاء لجنػة الخدمػات 2018أفريل سنة  16نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .اإلجتماعيػة لػدى المدرسة الوطنية العميا لمري 
 رر ـــــيـق

 

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

 األعضاء الدائمون: 
 سحنوف فيصل، -03 زرماني سياـ، -02 حمودي دمحم، -01
 بوزياف حمود، -06 بورقيق شافية، -05 حبوش عبد الحميد، -04
     ،لتروس يػسمينة -07

 

 األعضاء اإلضافيون : 
 بوشبلغـ فراح، -03 دمحمي رضا، -02 بف يخمف فتحي، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
ي النشرة الرسمية لوزارة يكمف مديػر المدرسػة الوطنيػة العميػا لمري، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر ف :4المادة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
 3129ماي  31حـرر بالجزائر في                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                             
 األمين العام                                                                                                          
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2018ماي  20مؤرخ في  قــرار
 لدى المدرسـة التحضيرية في العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير 

 

 بحث العممي،إن وزير التعميم العالي وال
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .اإلجتماعيةالمتعمق بتسييػر الخدمات 
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .لتعميـ العالي والبحث العمميالمحدد لصبلحيات وزير ا
، المتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية 2009جانفي سنة  20المؤرخ في  23-09المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى  -

 .في العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بالجزائر
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ػاب لممثمي األساتذة في لجنة ، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخ2018أفريل سنة  18نظػػػػػػػرا لممحضػر المػؤرخ في  -
 .المدرسة التحضيرية في العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسييرالخدمات اإلجتماعية لدى 

، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي العماؿ في لجنة 2018أفريل سنة  18نظػػػػػػػرا لممحضػر المػؤرخ في  -
 .ية في العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسييرالمدرسة التحضير الخدمات اإلجتماعية لدى 

، المتضمػف التشكيمة النيائيػة ألعضاء لجنػة الخدمػات 2018أفريل سنة  25نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -
 .المدرسة التحضيرية في العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسييراإلجتماعيػة لػدى 

 

 رر ـــــيـق
 

المدرسة التحضيرية في العمـو اإلقتصادية والتجارية تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى  :المـادة األولى
 .وعمـو التسيير

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

 مقراف فريد، -03 عزوؽ سميماف، -02 عبد الرحيـ مروة، -01
   ويدير كاىنة، -05 ز سمية،معي -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 رمكي مولود، -03 حمديش مجيد، -02 لعراشي أميف، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
، بتنفيذ ىذا القرار، الذي ة وعموـ التسييرالمدرسة التحضيرية في العموـ اإلقتصادية والتجارييكمف مديػر  :4المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 3129ماي  31حـرر بالجزائر في                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                              
 األمين العام                                                                                                          

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية 2018ماي  20مؤرخ في  قــرار
 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة بـاتنـة فسديس 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، 2004ديسمبر سنة  22 الموافق 1425ذي القعدة عاـ  10 ؤرخ فيػمػالقػرار الوزاري المشتػرؾ البمقتضى  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا

 .المعدؿ والمتمـ
خدمػات اإلجتماعيػة مف ، المتضمػف تزكية أعضاء لجنػة ال2017أكتوبر سنة  30نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .طرؼ النقابة الوطنية المستقمة لمستخدمي اإلدارة العمومية لػدى مديرية الخدمات الجامعية باتنة فسديس
 

 رر ـــــيـق
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية باتنة فسديس. المـادة األولى:
 إلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:تتكوف لجنة الخدمات ا :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 بوكروش عبد الكريـ، -03 إفروجف مراد، -02 سامعي عبد الرزاؽ، -01
 بالماموف سارة، -06 عواج عبد الكريـ، -05 بوعروقف وىيبة، -04
     بوعزة حساف، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   ،بوراس ميدي -02 ستوتي دمحم لميف، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية باتنة فسديس، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية  :4المادة 

 العالي والبحث العممي.لوزارة التعميـ 
 3129ماي  31حـرر بالجزائر في                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                              
 األمين العام                                                                                                         

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية 2018ماي  20مؤرخ في  قــرار
 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة تيـارت 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف  ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434يع األوؿ عاـ رب 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، 2004ديسمبر سنة  22 الموافق 1425ذي القعدة عاـ  10 ؤرخ فيػالقػرار الوزاري المشتػرؾ المػبمقتضى  -
، ت الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتياالمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقاما

 .المعدؿ والمتمـ
، المتضمف فػرز األصوات الخاصة باإلنتخػاب لجنة الخدمات 2018أفريل سنة  29نظػػػػػػػرا لممحضػر المػؤرخ في  -

 .اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيػارت
ػف التشكيمة النيائيػة ألعضاء لجنػة الخدمػات ، المتضم2018أفريػل سنة  30نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .اإلجتماعيػة لػدى مديرية الخدمات الجامعية تيػارت
 رر ـــــيـق

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيػارت. المـادة األولى:
 ؤىـ :تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسما: 2المـادة 

 األعضاء الدائمون : 
 صغير رشيدة، -03 مكي موني، -02 خيثر خالد، -01
 مبخوت عبد الرحماف، -06 مبروؾ الحاج، -05 مالكي بمقاسـ، -04

 

 األعضاء اإلضافيون : 
   ميداوي لخضر، -02 سميماف دمحم، -01

 يخ اإلمضاء عمى القرار.( سنوات إبتداء مف تار 03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
يكمف مديػر الخدمات الجامعية تيػارت، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ  :4المادة 

 العالي والبحث العممي.
 3129ماي  31ي حـرر بالجزائر ف                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                             
 لعاماألمين ا                                                                                                        
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجنة العممية لقسميحدد القائمة االسمية ألعضاء ال ،2018 ماي 21مؤرخ في  468رقم  قــرار

 بومرداس -بجامعة ادمحم بوقرة  العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير عموم التسيير بكمية
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ ضاء الحكومة،والمتضّمف تعييف أع
 2004غشت سنة  29 الموافق 1425رجب عاـ 13المؤرخ في  260-94وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .لذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـا 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

االقتصادية والتجارية  تذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العمـووبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األسا -
 .2018مارس  20بومرداس المؤّرخ في -وعمـو التسيير بجامعة  أدمحم بوقرة 

 

 رر ـــــيـق
 

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

 بومرداس. -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بجامعة  أدمحم بوقرة 
بومرداس، وفقا  - بوقرة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بجامعة  أدمحم :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 بومرداس، كل فيما يخصو، -أدمحم بوقرة  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2018ماي  21حـرر بالجزائر في                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  21 مـؤرخ فيال 468 رقـمممحــق بالقـرار 

 بومرداس -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة ادمحم بوقرة لقسم عموم التسيير بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ الحكيـ سعيج عبد 1
 رئيس القسـ جناف أحمد 2
 أستاذة شنايت صباح 3
 محاضر قسـ "أ" أستاذ تقار عبد الكريـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خنفري خيضر 5
 قسـ "أ" أستاذة مساعدة مقداد مميكة 6
 قسـ "أ" أستاذة مساعدة بوعزوز جياد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقسم مة االسمية ألعضاء المجنة العممييحدد القائ ،2018 ماي 21مؤرخ في  469رقم  قــرار

 بومرداس -بجامعة ادمحم بوقرة  العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لعموم التجارية بكميةا
 
 

 بحث العممي،إن وزير التعميم العالي وال
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2004غشت سنة  29 الموافق 1425رجب عاـ  13المؤرخ في  260-94وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .س، المعّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشاء جامعة بومردا
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 غشت سنة 23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـ، 2003

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

االقتصادية والتجارية  وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العمـو -
 .2018 مارس 20 بومرداس المؤّرخ في -وعمـو التسيير بجامعة  أدمحم بوقرة 

 

 رر ـــــيـق
 

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

 بومرداس. -عمـو التجارية بجامعة  أدمحم بوقرة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ال
بومرداس، وفقا  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بجامعة  أدمحم بوقرة  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 بومرداس، كل فيما يخصو، -قرة أدمحم بو  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2018ماي  21حـرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  21 مـؤرخ فيال 469 رقـمممحــق بالقـرار 

 بومرداس -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة ادمحم بوقرة لقسم العموم التجارية بكمية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ شيخي ببلؿ 1
 رئيس القسـ تبرورت عبلؿ 2
 أستاذ بف عنتر عبد الرحمف 3
 تاذأس اوسرير منور 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شبلؿ زىير 5
 قسـ "أ" أستاذ مساعد خميفي عبد الكريـ 6
 قسـ "أ" أستاذ مساعد بوعريوة الربيع 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ل ،2018 ماي 21مؤرخ في  470رقم  قــرار

 بومرداس -بجامعة ادمحم بوقرة  العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير العموم االقتصادية بكمية
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ ومة،والمتضّمف تعييف أعضاء الحك
 2004غشت سنة  29 الموافق 1425رجب عاـ  13المؤرخ في  260-94وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .والمتضّمف إنشاء جامعة بومرداس، المعّدؿ والمتّمـ
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 غشت سنة   23 الموافق 1424جمادى الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ ّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،الذي يح 2003

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

االقتصادية  بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العمـووبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2018مارس  20 بومرداس المؤّرخ في -والتجارية وعمـو التسيير بجامعة  أدمحم بوقرة 

 

 رر ـــــيـق
 

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

 بومرداس. -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بجامعة  أدمحم بوقرة 
بومرداس،  -ة بجامعة  أدمحم بوقرة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادي :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 بومرداس، كل فيما يخصو، -أدمحم بوقرة  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة :3 المادة

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2018ماي  21حـرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  21 مـؤرخ فيال 470 رقـمممحــق بالقـرار 
 بومرداس -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة ادمحم بوقرة االقتصادية بكميةلقسم العموم 

 الصفـة ـباالسم والمق الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أستاذ محاضر قسـ "أ"،  بف عمر خالد 1
 رئيس القسـ نولر الديف نجيب 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" درار عياش 3
 محاضر قسـ "أ" أستاذ عميوات رفيق 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بودلة يوسف 5
 قسـ "أ" أستاذ مساعد شرعي حسيف 6
 قسـ "أ" أستاذ مساعد حمزةبف بوثمجة دمحم  7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ،2018 ماي 21مؤرخ في  471رقم  قــرار

 بومرداس -بجامعة ادمحم بوقرة  العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بكمية ةالمالية والمحاسب
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
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 2004نة غشت س 29 الموافق 1425رجب عاـ  13المؤرخ في  260-94وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 امعة بومرداس، المعّدؿ والمتّمـ.والمتضّمف إنشاء ج

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

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

االقتصادية  وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المالية والمحاسبة بكمية العمـو -
 .2018مارس  20 بومرداس المؤّرخ في -أدمحم بوقرة والتجارية وعمـو التسيير بجامعة  

 

 رر ـــــيـق
 

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

 بومرداس. -مة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المالية والمحاسبة بجامعة  أدمحم بوقرة القائ
بومرداس، وفقا -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المالية والمحاسبة بجامعة  أدمحم بوقرة  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 بومرداس، كل فيما يخصو، -أدمحم بوقرة  عميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةيكمف المدير العاـ لمت :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2018ماي  21الجزائر في حـرر ب                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي 2018ماي  21 مـؤرخ فيال 471 رقـمممحــق بالقـرار 

 بومرداس -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة ادمحم بوقرة بكمية ةلقسم المالية والمحاسب
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بعداش عبد الكريـ 1
 س القسـرئي بوكزاكة سميـ 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" منصر كريمة 3
 محاضر قسـ "أ" أستاذ بورزامة جيبللي 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمقاضي بمقاسـ 5
 قسـ "أ" أستاذ مساعد بمواض  فات  6
 قسـ "أ" أستاذ مساعد يوسفي نور الديف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمم ،2018 ماي 21مؤرخ في  472رقم  قــرار
 بومرداس -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرةة ـكّميل

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتضمّ 
 2004غشت سنة  29 الموافق 1425رجب عاـ  13المؤرخ في  260-94ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

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

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وز 
عموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير اللكّمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي  -

 .2018مارس  30بومرداس المؤّرخ في  -بجامعة أدمحم بوقرة
 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمت2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لكّمية تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 بومرداس. -بجامعة أدمحم بوقرة

لتسيير بجامعة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ الكّمية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. بومرداس،–أدمحم بوقرة

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

 2018ماي  21حـرر بالجزائر في                                                                                                     
 مي وزير التعميم العالي والبحث العم                                                                                                    

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2018ماي  21 مـؤرخ فيال 472 رقـمممحــق بالقـرار 
 بومرداس -العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدمحم بوقرةة ـلكّميالمجمس العممي 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكّمية ري عبد الرحمفمغا 1
 عميد الكّمية يحياوي نصيرة 2
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية بوزيدة حميد 3
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بف حساف حكيـ 4
 ـو اإلقتصاديةرئيس قسـ  العم نور الديف نجيب  5
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 رئيس قسـ العمـو التجارية تبرورت عبلؿ 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير جناف احمد 7
 رئيس قسـ المالية والمحاسبة بوكزاطة سميـ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلقتصادية بف عمر خالد 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير سعيج عبد الحكيـ 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية ببلؿ شيخي 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ المالية والمحاسبة بعداش عبد الكريـ 12
 مدير مخبر بحث  شعباني مجيد 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير حوشيف كماؿ 14
 ذية عف قسـ عمـو التسييرممّثل األساتذة ذوي مصّف األستا خميفي رزقي 15
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بوكساني رشيد 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المالية والمحاسبة بطاطا سفياف 17
 األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المالية والمحاسبة ممّثل بوشنب موسى 18
 التجارية األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو ممّثل حميدة ىشاـبف  19
 التجارية  األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو ممّثل شيف لزىر 20
 األساتذة المساعديف عف ممّثل شرفاوي عمر 21
 األساتذة المساعديفعف  ممّثل حمودي عمي 22
 ةمسؤوؿ مكتبة الكمي ايزة سفياف 23

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المجنة العمميةمقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ل ،2018 ماي 21مؤرخ في  473رقم  قــرار

 العميا لممحاسبة والمالية قسنطينة مدرسةلقسم الطور الثاني بال
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة   17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرس -

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

 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2010يونيو سنة  28الموافق  1431رجب عاـ  15المؤرخ في  163-10 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـو   -

 .والمتضمف إنشاء مدرسة تحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بقسنطينة
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9 المؤرخ في 176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1430جمادي األوؿ عاـ  18المؤرخ في  87-17 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

والمتضمف تحويل مدرسة تحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بقسنطينة الى مدرسة  2017
 .بة والماليةعميا لممحاس

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا لممحاسبة والمالية   -

 .2018 مارس 12قسنطينة المؤرخ في 
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 رر ـــــيـق
 

 1437ـ رمضاف عا 9المؤرخ في 176-16 مف المرسوـ التنفيذي رقـ 44تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعبله،2016يونيو  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا لممحاسبة والمالية قسنطينة. 
يا لممحاسبة والمالية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العم تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية :2المادة 

 قسنطينة ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لممحاسبة والمالية قسنطينة ،كل فيما  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018ماي  21حـرر بالجزائر في                                                                                                     

 العممي  وزير التعميم العالي والبحث                                                                                                     
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2018ماي  21 مـؤرخ فيال 473 رقـمممحــق بالقـرار 

 العميا لممحاسبة والمالية قسنطينة مدرسةلقسم الطور الثاني بال المجنة العممية
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ذة ،رئيس المجنة العممية أستا سبتي خديجة 1
 رئيسة القسـ  لرقط سومية 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نموشي فاروؽ  3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بركاف ايماف 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الحوت بوزيد 5
 أستاذة مساعد قسـ "ب" بمحيمر حسيف 6
 أستاذة مساعد قسـ "ب" بوعوف وفاء 7
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدّ  ،2018 ماي 21مؤرخ في  474رقم  قــرار
 قسنطينة-لممدرسة العميا لممحاسبة والمالية

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  52المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2010يونيو سنة  28الموافق  1431رجب عاـ  15المؤرخ في  163-10 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 .والمتضمف إنشاء مدرسة تحضيرية في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بقسنطينة
الذي  2013يونيو سنة  28الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

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

 .ياالذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العم
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فبراير سنة  15الموافق  1430جمادي األوؿ عاـ  18المؤرخ في  87-17 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
والمتضمف تحويل مدرسة تحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بقسنطينة الى مدرسة  2017

 .عميا لممحاسبة والمالية
 12بالمجمس العممي لممدرسة العميا لممحاسبة والمالية المؤرخ في وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -

 .2018مارس 
 رر ـــــيـق

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16 مف المرسوـ التنفيذي رقـ 44تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
سمية ألعضاء ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة اال ، والمذكور أعبله،2016يونيو  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة العميا لممحاسبة والمالية. 
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لممحاسبة والمالية ، وفًقا لمجدوؿ الممحق  :2المادة 

 بيذا القرار.
يا لممحاسبة والمالية ، كّل فيما يخصو، يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العم :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018ماي  21حـرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
  األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء  2018ماي  21 مـؤرخ فيال 474 رقـمممحــق بالقـرار 
 قسنطينة-لممحاسبة والمالية العميا ةالوطنيمس العممي لممدرسة المج

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 المجمس العممي لممدرسة سمدير المدرسة، رئي ميموف مصطفى 1
 مديرة مساعدة مكّمفة بالّدراسات في التّدرج والشيادات بوصبوعة زينب 2
 بعد التدرج والبحث العمميمديرة مساعدة مكّمفة بما  بف عبد الحفيع مايا 3
 رئيسة قسـ الطور الثاني لرقط سومية 4
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الطور الثاني سبتي خديجة 5
 ممثل عف األساتذة المساعديف  بف حافع حمزة 6
   2أستاذ بجامعة عبد الحميد ميري قسنطينة بف نعماف حمادو 7
 3ر قسنطينةأستاذة بجامعة صال  بوبنيد دكومي جماؿ 8
 مسؤولة المكتبة بوكبوس أميرة 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي 2014سبتمبر  15المؤرخ في  854يعدل القرار رقم ، 2018ماي  21مؤرخ في  475رقم  قــرار

 التحاليل الفيزيائية والكيميائية يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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، 1992مايو سنة  23الموافق  1412عدة عاـ ذي الق 20المؤرخ في  214-92وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .منو 4 والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة

 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
  .منو 13د القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة الذي يحدّ 

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2014سبتمبر  15المؤرخ في  854رار رقـ وبمقتضى الق -
 البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدؿ.

 

 رر ـــــيـق
 

ور أعبله ، المعدؿ، والمذك2014سبتمبر  15المؤرخ في  854تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 ................................... (بدون تغيير) ......................... :المادة األولى" 
مركػػػػز البحػػػػث العممػػػػي والتقنػػػػي فػػػػي التحاليػػػػل الفيزيائيػػػػة تحػػػػدد القائمػػػػة االسػػػػمية ألعضػػػػاء مجمػػػػس إدارة 

 كما يمي:والكيميائية، 
 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة

 ،السيد تومي ذىبي، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا 
  ممثل عف الوزير المكمف بالمالية،أوذينة عمرالسيد ، 
 ،السيد لطروش حاج، ممثل عف وزير الدفاع الوطني 
 ،السيدة شابوني إلياـ نعيمة، ممثمة عف الوزير المكمف بالموارد المائية 
 مثمة عف الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية و الصيد البحري،السيدة حمانة مميكة فضيمة، م 
 ،صبلح المستشفيات  السيدة حنيفي حكيمة، ممثمة عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ،السيد بوخاوي رشيد، ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة 
 لمتجددة " .السيدة أمزياني فازية، ممثمة عف الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات ا 

     

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

  ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
  2018ماي  21حرر بالجزائر في                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2015جوان  23المؤرخ في  296يعدل القرار رقم  ،2018ماي  21مؤرخ في  476قرار رقم 
 نولوجيات الصناعيةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التك

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017سنة  غشت 17الموافق  1438عاـ ذي القعدة  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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، والمتضمف 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محـر عاـ  5المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 4إنشاء مركز البحث العممي والتقني لئللحاـ والمراقبة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 

نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
مومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة الع 2011

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز الذ 2015 جواف 23المؤرخ في  296وبمقتضى القرار رقـ  -

 .في التكنولوجيات الصناعية، المعدؿالبحث 
 رر ـــــيـق

 

والمػذكور أعػبله، وتحػرر كمػا  2015جػواف  23المػؤرخ فػي  296تعدؿ المادة األولػى مػف القػرار رقػـ  المادة األولى:
 :يأتي
 ...............................(.....تغييربدون ) ............................:األولى المادة» 

 مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، كما يمي: ألعضاءتحدد القائمة االسمية 
 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة

 ،السيد بوىيشة دمحم، ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا 
  ر المكمف بالمالية،، ممثل عف الوزيأوذينة عمرالسيد 
 ،السيد عقابي عبد القادر، ممثل عف وزير الدفاع الوطني 
 والتييئة العمرانية  السيد يمس شاوش عبد الكريـ، ممثل عف الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية، 
 ،السيد أحمد زايد سالـ، ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ 
 ل عف الوزير المكمف بالطاقة،السيد بونعجات الياس، ممث 
 صبلح المستشفيات     ".السيدة جرعوف نادية، ممثمة عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 

 

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

                                                             بحث العممي.    ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي وال :2المادة 
  2018ماي  21حرر بالجزائر في                                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015فيفري  3المؤرخ في  40يعدل القرار رقم ، 2018ماي  21مؤرخ في  477 رار رقمــــق

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتضمف إنشاء 1988مارس سنة  22الموافق  1408باف عاـ شع 4المؤرخ في  61-88بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .منو 5السيما المادة  مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدؿ والمتمـ،
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 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .مف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمتض

 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مقتضى المرسـو التنفيذي رقـ وب -
  .منو 13والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة 

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

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2015فيفري  3المؤرخ في  40وبمقتضى القرار رقـ  -
 .تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدؿ

 رر ـــــيـق
 

، المعػدؿ، والمػذكور أعػبله وتحػرر 2015فيفػري  3المؤرخ في  40لمادة األولى مف القرار رقـ تعدؿ ا المادة األولى:
 كما يأتي:

 ...................، ................ (بدون تغيير) ....................: ........المادة األولى"
 كما يمي:طورة، إدارة مركز تنمية التكنولوجيات المتتحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 

 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة
 ،رئيسا، لسيد صحراوي طاىر، ممثل الوزير  المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي 
 ،السيد أوذينة عمر ، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية 
 ،السيد نويصر مراد، ممثل عف وزير الدفاع الوطني 
 مكمفة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية والتكنولوجيات والرقمنة،السيد بوشارب أحمد، ممثل عف الوزيرة ال 
 ،السيد بوديسة كماؿ، ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ 
 ،السيد ريابي زاكي زىير، ممثل عف الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف 
  وقات وتسويقيا،السيدة عويمر عتيقة، ممثمة عف المؤسسة الوطنية لنقل المحر 
 ".السيد شريفي دمحم، ممثل عف اتصاالت الجزائر 

 

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

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 
  2018ماي  21حرر بالجزائر في                                                                                                       

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2015ديسمبر سنة  7المؤّرخ في  1220يعدل القرار رقم ، 2018ماي  21مؤّرخ في  478 رار رقمـــق

 لذي يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة  التعميم العالي والبحث العمميا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .لعاـوالمتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ا
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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الذي  2013يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ـ العالي والبحث العممييحّدد صبلحيات وزير التعمي

، الذي يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة 2015ديسمبر سنة 7المؤّرخ في 1220وبمقتضى القرار رقـ  -
 التعميـ العالي والبحث العممي،المعدؿ.

 رر ـــــيـق
 

ــادة األولــى: والمػػذكور أعػػبله ، المعػػدؿ 2015ديسػػمبر سػػنة 7المػػؤّرخ فػػي 1220مػػف القػػرار رقػػـ  2تعػػدؿ المػػادة  الم
 وتحرر كما يأتي:

 تتشكل المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي مف: :2 المادة
 

 :عن وزارة التعميم العالي والبحث العممي  
 رئيس السيد: بوىيشة  دمحم 
 نائب رئيس السيد: جبراني عبد الحكيـ 

 :عن ممثمي القطاع المعني  
 عضو دائـ لحاجالسيد:  كاممي ا 
 عضو دائـ السيدة: الريد مميكة 
 عضو مستخمف السيد:  العوفي عمر 
 عضو مستخمف السيدة: بف موسى أماؿ 

 :)عن وزارة المالية )المديرية العامة لمميزانية 
 عضو دائـ السيد: أوذينة عمر 
 عضو مستخمف السيدة: سمماني  يسمينة 

 حاسبة(:عن وزارة المالية )المديرية العامة لمم 
 عضو دائـ السيدة: بف كزيـ  صفية 
 عضو مستخمف السيد : خرادوش مباليا 

 :عن وزارة التجارة 
 عضو دائـ السيدة: عياشي فاطمة 
 عضو مستخمف السيدة: حراد جازية 

 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :3 المادة
  2018ماي  21حرر بالجزائر في                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                          
 األستاذ طاىر حجار                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 نـن العممييـين المستشارـن تعييـيتضمّ ، 2018ماي  22ؤرخ في م 479رقم  قــرار
 يـة وتقييم البحث العممي الجامعـة البرمجـلمجن

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438القعدة عاـ  ذي  25المؤرخ في 243-17بمقتضى المرسوـ الّرئاسي رقـ  -

 .ؿلحكومة، المعدّ تعييف أعضاء ا والمتضّمف
 2001ؿ أكتوبر سنة الموافق أوّ  1422رجب عاـ  13خ في المؤرّ  293-01وبمقتضي المرسوـ التنفيذي رقـ  -

كويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف عميـ والتّ كويف التي يقوـ بيا أساتذة التّ عميـ والتّ ق بمياـ التّ يتعمّ  واّلذي
  .المتّمـثانويا، عموميوف آخروف باعتبارىا عمبل 

 2013ة يناير سن 30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18 خالمؤرّ  77-13وبمقتضي المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .د صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميذي يحدّ الّ و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤرّ  78-13وبمقتضي المرسوـ التنفيذي رقـ  -

  .ؿالعممي، المعدّ العالي والبحث  ف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـمتضمّ وال
ف إنشاء لجنة البرمجة وتقييـ البحث العممي والمتضمّ  1989جواف  17خ في المؤرّ  /78M وبمقتضي القرار رقـ -

 .الجامعي
العممييف لمجنة البرمجة  المستشاريفوالمتضمف تعييف  2017أفريل  04ّرخ في ؤ الم 373وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وتقييـ البحث العممي الجامعي
بإجراءات قبوؿ وتسيير مشاريع البحػث  والمتعمقة 2018فيفري  20المؤرخة في  02وبناء عمى التعميمة رقـ  -

 .الّتكوينػي الجامعػي
 ،اقتراح رؤساء الندوات الجيوية لمجامعاتبناء عمى و  -

 

 رر ـــــيـق
 

 فوالمذكور أعبله، يعيّ  ،1989جواف  17المؤرخ في /M 78 مف القرار الوزاري رقـ 4 ةممادّ ا لتطبيقً  المادة األولى:
البرمجة وتقييـ البحث الجامعي األعضاء المذكوروف في الجدوؿ المرفق  لمجنة مستشار عممي بصفة

 .بيذا القرار
-01مف المرسوـ التنفيذي رقـ  5ة المادّ ا ألحكاـ يستفيد المستشاروف العمميوف والخبراء مف عبلوة طبقً  :2المادة 

 والمذكور أعبله. ،2001ؿ أكتوبر سنة المؤرخ في أوّ  293
 والمذكور أعبله. 2017أفريل  04في  المؤّرخ 373تمغى أحكاـ القرار رقـ  :3المادة 
لّتسيير، كّل فيما ومدير الميزانية والوسائل ومراقبة ا مدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييفالف كّل مف يكمّ  :4المادة 

 سمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.الّنشرة الرّ  سينشر فييخصو، بتنفيذ ىذا القرار اّلذي 
 2018 ماي 22حرر بالجزائر في     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المتضّمـن القائمة اإلسمية لممستشارين العممييـن ،2018ماي  22المؤّرخ في  479ممحق القرار رقم 
 لمجنـة البرمجـة وتقييم البحث العممي الجامعـي

 

  حقوق وعموم سياسية 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 سكندري أحمد  حقوؽ   1جامعة الجزائر 
 2 سعادنة العيد  حقوؽ  جامعة خنشمة 
 3 تشوار جيبللي  حقوؽ  جامعة تممساف 
 4 بممامي عمور  حقوؽ  2جامعة سطيف 
 5 بف عزوز بف صابور  حقوؽ  جامعة مستغانـ 
 6 كيبش عبد الكريـ  عمـو سياسية 3جامعة قسنطينة 
 7  أخاـ مميكة عمـو سياسية 2جامعة البميدة 
 8 صافو دمحم  عمـو سياسية 2جامعة وىراف 

 

  لغة وأدب عربي 
 الرقم اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 ممواني حفيع  دراسات نقدية  2جامعة البميدة 
 2 بوعمي عبد الناصر  دراسات لسانية  جامعة تممساف 

 3 ف الديف بف موسي زي دب عربي ألغات و  قسنطينة –جامعة األمير عبد القادر 
 4 بوعادي دمحم  عربي دب أو لغات  2جامعة سطيف 
 5 سعيدي دمحم  عربي دب أو لغات  جامعة مستغانـ 
 6 عبلـ منى  عربي دب أو لغات  2جامعة الجزائر 

 

  أداب و لغات أجنبية 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 عيسي فوزية  بوحاس بف أداب ولغة أنجميزية  جامعة سيدي بمعباس 
 2 بكوش محبوبة  أداب ولغة أنجميزية  2جامعة الجزائر

 3 بودشيش نواؿ  أداب ولغة فرنسية  جامعة الطارؼ 
 4 أرزقي عبد النور  أداب ولغة فرنسية  جامعة بجاية 

 

 ، وتسيير وعموم تجارية  عموم إقتصادية 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 بركاف يوسف  عمـو التسيير  عريريج جامعة برج بو 
 2 يايسي فريد  عمـو إقتصادية جامعة  بجاية 
 3 يوسفات عمي عمـو إقتصادية  جامعة أدرار 

 4 أيت زياف كماؿ  عمـو إقتصادية  جامعة خميس مميانة 
 5 تومي ميمود  عمـو مالية و محاسبة  جامعة بسكرة 
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  جتماعية  عموم إنسانية وا 
 الرقم اإلسم والمقب التخصص   ة المؤسس

 1 عبد اإلاله  عبد القادر  عمـ المكتبات  1جامعة وىراف
 2 عجريـ الطاىر  عمـو االعبلـ واالتصاؿ  3جامعة قسنطينة 
 3 شعباني عبد القادر  عمـو االعبلـ واالتصاؿ  3جامعة الجزائر
 4 بورغدة رمضاف  تاريخ  جامعة قالمة 
 5 وتماني ستار  خ تاري جامعة بجاية 

 6 شخـو السعدي  تاريخ  جامعة سيدي بمعباس 
 7 براىيـ أحمد  فمسفة  جامعة مستغانـ 
 8 دىـو عبد المجيد  فمسفة  2جامعة الجزائر 
 9 زروخي إسماعيل  فمسفة  3جامعة قسنطينة 

 10 بوزيد نبيل  عمـ النفس  جامعة إأـ البواقي 
 11 وار بمخضر مز  عمـ النفس  جامعة تممساف 
 12 شرادي نادية  عمـ النفس  2جامعة البميدة 
 13 شيخ بمحاج قاسـ  شريعة –عمـو إسبلمية  1جامعة الجزائر
 14 جرادي دمحم  عمـو إسبلمية  جامعة أدرار 

 15 دوب راب   عمـو إسبلمية  قسنطينة –جامعة األمير عبد القادر 
 16 القادر  لكجع عبد عمـ اإلجتماع  2جامعة وىراف 
 17 ريمية  أحمد  عمـ أجتماع  2جامعة الجزائر 

 18 بنوار صال   عمـ إجتماع  جامعة أـ البواقي 
 19 كشاد راب   عمـ اإلجتماع  المدرسة العميا لمتجارة 

 

  عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 
 1 قاسمي فيصل  تقنيات النشاطات البدنية والرياضيةعمـو و  جامع تبسة 

 2 عطا هللا أحمد  عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة مستغانـ 
 3 بوميور فؤاد  عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 3جامعة الجزائر 

 

 لغة وثقافة أمازيغية 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 مكسـ زاىير   لغة وثقافة أمازيغية  امعة بجاية ج
 2 إمارازف   موسى لغة وثقافة أمازيغية جامعة تيزي وزو 

 3 محرازي دمحم  لغة وثقافة أمازيغية جامعة بجاية 
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  عموم الطبيعة والحياة 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 ربف قادة يوسف مختا فبلحة  جامعة مستغانـ 
 2 شكالي قحداب  عمـو فبلحية  المدرسة الوطنية العميا لعمـو الزراعة 

 3 بولحروؼ عبد الرحماف  بيولوجيا  1جامعة قسنطينة 
 4 بمحسف ميمود  بيولوجيا  المركز الجامعي عيف تموشنت 

 5 بف دراجي العيد  وبيئة النبات  جياو بيول جامعة المسيمة 
 6 بوراس عمر  اليندسة البيئية العمـو و  1جامعة البميدة 
 7 قايدي رشيد  عمـو البيطرة   1جامعة البميدة 
 8 بمخوجة  موالي  ا يبيولوج 1جامعة  وىراف 
 9 بوخاتـ بف يحي  عمـو طبية  1جامعة البميدة 
 10 طباؿ صوريا عمـو طبية  2جامعة باتنة 

 11 بوعمو  فؤاد  عمـو طبية  جامعة تممساف 
 12 بوسممة مميكة  عمـو طبية   1زائرجامعة الج

  
   

  عموم األرض والكون 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 موصدؽ بف عباس  التعمير  جامعة بسكرة 
 2 بمكبير لحسف  عمـ األرض   2جامعة وىراف 

 3 بوطالب عبد الحق  عمـ األرض  جامعة ىواري بومديف
 4 جباري العربي   لتطبيقي عمـ االرض ا جامعة عنمبة 

 

   عالم ألي  رياضيات وا 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 ساكر حساف إعبلـ ألي  جامعة عنابة 
 2 بنيمينة أبو الحسف إعبلـ ألي  1جامعة وىراف 
 3 بف بميدية نجية إعبلـ ألي  1جامعة البميدة 
 4 شيخ عز الديف إعبلـ ألي  جامعة تممساف 

 5 ربايعي صبلح الديف رياضيات  2جامعة باتنة
 6 شبللي مصطفي رياضيات  1جامعة البميدة 

 7 وىاب عبد الغني رياضيات  جامعة سيدي بمعباس 
 8 بربوشة أحمد رياضيات  جامعة بجاية 



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   328

 

 

 

  عموم المادة 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 فياف بوعصيدة س كمياء  جامعة أـ البواقي 
 2 باؿ يوسف  كمياء  1جامعة البميدة 
 3 جعفري فتيحة  كمياء  1جامعة وىراف 

 4 ديداوي نموشي سعيدة  كمياء  جامعة ىواري بومديف 
 5 مخوخي بف عمار  كمياء  جامعة  تممساف 
 6 بوجمعة بوزيد  فزياء  جامعة سكيكدة 
 7 سنوسي خالد  فزياء  جامعة مستغانـ 

 8 بوعيـز يحي فزياء  1افجامعة وىر 
 9 بوتكجيرت طارؽ  فزياء  جامعة ىواري بومديف 
 10 بوبترة  جماؿ  فزياء  جامعة برج بوعريريج 

 

 عموم وتكنولوجيا 
 الرقم  اإلسم و المقب التخصص   المؤسسة 
 1 بوغشاؿ نور الديف  إلكترونيؾ  2جامعة باتنة
 2 دبف سبتي مسعو  إلكترونيؾ  1جامعة البميدة

 3 بوزواد مولود  إلكترونيؾ  جامعة األغواط 
 4 بف عتوس جيبلني  ىندسة كيربائية  جامعة الوادي 

 5 مخالدي عبد الوىاب  ىندسة كيربائية  المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 
 6 حمودة مسعود  إلكتروتقني جامعة أدرار 
 7 زازوة عمي  ىندسة الطرائق   جامعة جيجل 

 8 أيت براىـ  محتوت ليمى ىندسة الطرائق   ة بجاية جامع
 9 نصر هللا نور الديف  ىندسة الطرائق  جامعة ىواري بومديف 

 10 بف عاليا مختار  ىندسة الطرائق  جامعة األغواط 
 11 بف شعباف عادؿ  ىندسة ميكانيكية  جامعة بسكرة 

 12 بوعزيز  دمحم  ة ىندسة ميكانيكي المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 
 13 إيميف بشير  ىندسة ميكانيكية  جامعة العمـو و التكنولوجيا وىراف 

 14 نياري  ادريس  ىندسة ميكانيكية  المركز الجامعي عيف تموشنت 
 18 لسود رشيد  ىندسة مدنية  1جامعة قسنطينة

 16  حديد دمحم ىندسة مدنية  المدرسة الوطنية العميا لؤلشغاؿ العمومية 
 17 بف عناف  عبد القادر  ىندسة مدنية  جامعة مستغانـ 
 18 دحو  زىرة  ىندسة مدنية  جامعة بشار 

 
   



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   329

 

 

  فنون 
 الرقم  اإلسم و المقب التخصص   المؤسسة 

 1 بوبندير عبد الرزاؽ  فنوف   3جامعة قسنطينة
 2 كحمي  عمارة  فنوف  جامعة مستغانـ 
 3 وي بمحاج طرشا فنوف  جامعة تممساف 

 

 ،عمران ومين المدن ىندسة معمارية 
 الرقم  اإلسم والمقب التخصص   المؤسسة 

 1 عمقمة جماؿ  ىندسة معمارية  جامعة قالمة 
 2 بف الشيخ حميدة  ىندسة معمارية  جامعة األغواط 

 3  كحيمة يوسف ىندسة معمارية  المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية  والعمراف 
 4 حيموري سميماف  النقل  جامعة مستغانـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2015ديسمبر  07المؤرخ في  1223يعدل القرار رقم ، 2018ماي  22مؤرخ في  480رقم رار ـــق

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 10ي يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة الذ
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  303-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 2المتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼ، المتمـ، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2015ديسمبر 07المؤرخ في  1223وبمقتضى القرار رقـ  -

 المركز الجامعي بتندوؼ، المعدؿ. 
 

 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ، والمذكور أعبله، 2015ديسمبر 07المؤرخ في  1223يعدؿ 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 
 2018ماي  22حرر بالجزائر في                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ة المركز الجامعي بتندوفقائمة أعضاء مجمس إدار 
 األعضاء المعينون:  -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا دادة موسى بمخير   -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو كبير عبدالكريـ  -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو كسرى ساعد   -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو صديق عبد الرحماف حاج  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو بريـ فييـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو مكي جموؿ  -
 ة،ممثل الوزير المكمف بالتجار  عضو معيف ابراىيـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو خالدي دمحم   -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو موالي عمار براىيـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو روينة عبد هللا  -
 ممثل الوالي. عضو خالدي بمخير  -
 

 األعضاء المنتخبون: -2
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو ريـبف منصور عبد الك  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو لعيدي عبد القادر  -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو حيسوف إبراىيـ  -
 الخدمات، ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ  عضو بوىي عبد الجميل  -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو مداحي نور اإلسبلـ  -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو أحمد لعمي حسيف  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2016مارس  24المؤرخ في  178يعدل القرار رقم ، 2018ماي  22مؤرخ في  481رار رقم ـــق
 مة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بسطيفالذي يحدد القائ

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .منو 4سيما المادة والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لؤلساتذة بسطيف، ال
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ   9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 26الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
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عضاء مجمس إدارة ، الذي يحدد القائمة االسمية أل2016مارس  24المؤرخ في  178وبمقتضى القرار رقـ  -
 المدرسة العميا لؤلساتذة بسطيف.

 رر ـــــيـق
 

، والمذكور أعبله، كما ىو 2016مارس  24المؤرخ في  178يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 العممي.   ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث :2المادة 
 2018ماي  22حرر بالجزائر في                                                                                                    
 والبحث العممي وزير التعميم العالي                                                                                                   

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                           
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المدرسة العميا لألساتذة بسطيف قائمة أعضاء مجمس إدارة 
 األعضاء المعينون:  -1

 القطاع الصفة االسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا جناف عبد المجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو خنيوي نصر الديف -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو العزيز بزالة عبد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو شراد عبد النور -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو خشة لخضر -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ. عضو مرموشي دمحم -

                                  

 األعضاء المنتخبون:  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية، عضو حب الحمص فريد -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بونشادة نبيمة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو سبوسي زىير -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو مخموفي عمي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،  عضو شني رضواف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة، عضو مقدـ الشيماء -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو مشيد كنزة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018ماي  27مؤرخ في  482رار رقم ــــق

 لدى جامعة بشار كمية اآلداب والمغاتمجمس 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 
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، والمتضمف 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
 .إنشاء جامعة بشار، المعدؿ والمتمـ

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات 2015أكتوبر  6المؤرخ في  961وبمقتضى القرار رقـ  -
 لدى جامعة بشار. 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003سنة غشت  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة بشار.
في الجدوؿ الممحق ليذا اآلداب والمغات لدى جامعة بشار تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الــمادة 

 القرار.
 شر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ين :3الــمادة 
 2018ماي  27حرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   قائمة أعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدى جامعة بشار

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا كواري مبروؾ -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بوحسوف حسيف -
 مدير مخبر بف دحاف الطيب -
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي دحاف شريف بف -
 رئيس قسـ اآلداب والمغات األجنبية زيف الديف ىشاـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي المير بومديف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي براىمي نجبلء -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغات األجنبية صديقي عمار -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغات األجنبية بمخير خالدية -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بنو جعفر نور الديف -
 خب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل منت العطاوي عبد الباري  -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات كبداني ىبة -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف يحي حميمة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ المغة واألدب العربي عاشور بوزياف -
 ثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اآلداب والمغات األجنبيةمم بمغنامي نادية -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018ماي  27مؤرخ في  483ار رقم ر ــــق
 كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة بشارمجمس 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 
، 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09لتنفيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 .والمتضمف إننشاء جامعة بشار، المعدؿ والمتمـ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .عمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 2009ديسمبر  3المؤرخ في  323وبمقتضى القرار رقـ  -

 اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة بشار المتمـ. 
 

 رر ـــــيـق
 

دى الثانية عاـ جما 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة بشار القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية
دية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة بشار تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو اإلقتصا :2المادة 

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2018ماي  27زائر في حرر بالج                                                                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   قائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة بشار

 الصفة   والمقباإلسم 
 عميد الكمية، رئيسا مخموفي عبد السبلـ -
 رئيس المجمس العممي لمكمية طافر زىير -
 رئيس قسـ العمـو اإلقتصادية بحوصي مجذوب -
 رئيس قسـ عمـو التسيير سميماني إلياس -
 رئيس قسـ العمـو التجارية دحماني عزيز -
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة فراج الطيب -
 مدير مخبر يمة عمربف ج -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلقتصادية بف زاير مبارؾ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلقتصادية بودخيل دمحم األميف -
 لتسييرممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو ا مقدـ عبد الجميل -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير قسوؿ سفياف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بف لخضر دمحم العربي -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية ناصري نفيسة -
 مثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبةم عبار دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة عبللي مختار -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف ياميف خالد -
 ساتذة المساعديفممثمة منتخبة عف سمؾ األ مولفرعة فاطمة الزىراء -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات زياني توفيق -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مرزوؽ سميماف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو اإلقتصادية رقيق أيوب -
 سـ عمـو التسييرممثل منتخب عف الطمبة عف ق لبداوي دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو التجارية ريشاوي دمحم األميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة سيبلوي سي الديف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة االسمية ألعضاء يحدد القائم، 2018ماي  27مؤرخ في  484قرار رقم 

 لدى جامعة بشار مجمس كمية التكنولوجيا
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

   .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 
لمتضمف ، وا2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة بشار، المعدؿ والمتمـ،
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ساـ المكونة لكمية التكنولوجيا لدى ، والمتضمف إنشاء األق2015أكتوبر  6المؤرخ في  962وبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة بشار. 
 رر ـــــيـق

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 السمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا لدى جامعة بشار.القائمة ا
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 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.التكنولوجيا لدى جامعة بشار تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2018ماي  27حرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   مة أعضاء مجمس كمية التكنولوجيا لدى جامعة بشارقائ

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا ميداوي رزلي -
 رئيس المجمس العممي لمكمية حمويف عبد المجيد -
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية بمدغـ دمحم -
 رئيسة قسـ اليندسة الميكانيكية الشيخ نواؿ -
 دنية والري رئيس قسـ اليندسة الم طاب بونوة -
 رئيسة قسـ اليندسة المعمارية بيارة رتيبة وداد -
 مدير مخبر بكري عبد القادر -
 مدير مخبر تمالي دمحم -
 مدير مخبر عبد الخالق عثماف -
 مدير مخبر موالي لخضر عبد المنعـ -
 مدير مخبر بف زقاوي عمي -
 مديرة مخبر دحو زىرة -
 مدير مخبر برقة عبد المجيد -
 مخبر مدير طفراوي أحمد -
 مديرة مخبر بمياشمي مريـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية كشيش عبد الرحماف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية حباطي آسيا -
 قسـ اليندسة الميكانيكية ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف مباركي إبراىيـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والري  مكاني عبد القادر -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والري  بمة عقيدة إلياـ -
 فممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعدي سميماني أحمد لطفي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف موسى يوسف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة الكيربائية العماري العيرج محي الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة المعمارية عياشي الطيب -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة المدنية والري  شعوفي عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة الميكانيكية ومي عبد الناصركر  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لعيرج يوسف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات نفاح عبد هللا -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018ماي  27مؤرخ في  485رقم قــــرار 
 رلدى جامعة بشا دقيقةمجمس كمية العموم ال

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424 جمادى الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 
، والمتضمف 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .متمـإنشاء جامعة بشار، المعدؿ وال
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو الدقيقية 2015أكتوبر  6المؤرخ في  963وبمقتضى القرار رقـ  -
 دى جامعة بشار. ل

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 الدقيقة لدى جامعة بشار. القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ
في الجدوؿ الممحق ليذا العموـ الدقيقة لدى جامعة بشار تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2018ماي  27حرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 م الدقيقة لدى جامعة بشارقائمة أعضاء مجمس كمية العمو 

 

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا معزوزي عبد الحق -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بمبوخاري ناصر -
 رئيس قسـ عمـو المادة زىراوي إبراىيـ -
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي بمغاشي دمحم -
 مدير مخبر حمماوي عبد الرشيد -
 خبر مديرة م بمياشمي مريـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي تواتي بومديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي مقنافي مصطفى -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو المادة نوري عبد القادر -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو المادة صابري غوتية نعيمة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بف الشيخ وىيبة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف فيبللي مصطفى -
 آلليممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الرياضيات واإلعبلـ ا تيامي دمحم لقماف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو المادة حامدي عبد المالؾ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مسعود عبد هللا -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بوزيدي صابرينة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018ماي  27مؤرخ في  486رار رقم ـــق

 لدى جامعة بشار مجمس كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 
، 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

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

 .ي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العال
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية 2015أكتوبر  6المؤرخ في  960وبمقتضى القرار رقـ  -

 .واإلجتماعية لدى جامعة بشار
 

 رر ـــــيـق
 

عاـ  جمادى الثانية 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 لدى جامعة بشار. اإلنسانية واإلجتماعيةالقائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو 
في الجدوؿ ة بشار لدى جامع اإلنسانية واإلجتماعيةالعمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2المادة 

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2018ماي  27حرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية لدى جامعة بشار
 

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا مزي عبد القادر -
 رئيس المجمس العممي لمكمية رفاوي الحاج عبوش -
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية دحماني مصطفى -
 رئيسة قسـ العمـو اإلجتماعية مرزوقي كريمة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلجتماعية حمادي النوي  -
 ية عف قسـ العمـو اإلجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذ بف عمارة دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية فقيقي دمحم الكبير -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية عموي مصطفى -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف باحميد بدر الديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف امةحرطاني بوعم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو اإلجتماعية بف طالب عبد القادر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو اإلنسانية قريوي ياسيف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بعاطي عبد المطيف -
 ثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتمم طاىري عماد -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017افريل  25المؤرخ في  466يعدل القرار رقم ، 2018ماي  27مؤرخ في  488رار رقم ـــق
 ي بأفمو)والية األغواط(الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامع

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2005غشت سنة  16موافق ال 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 10الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الموافق أوؿ سبتمبر سنة  1437ذي القعدة عاـ  29المؤرخ في  230-16تضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمق -

 .منو 2والمتضمف إنشاء مركز جامعي بأفمو)والية األغواط( ، السيما المادة  2016
مركز ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ال2017افريل  25المؤرخ في  466وبمقتضى القرار رقـ  -

 الجامعي بأفمو)والية األغواط( ، المعدؿ.
 رر ـــــيـق
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، المعدؿ، والمذكور أعبله، كما 2017افريل  25المؤرخ في  466يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 لبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و ا :2المادة 
 2018ماي  27حرر بالجزائر في                                                                                                      

 م العالي والبحث العمميوزير التعمي                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )والية األغواط( قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بأفمو

 األعضاء المعينون:  -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بف برطاؿ جماؿ  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو حفصي يوسف  -
 ممثل الوزيرة  المكمفة بالتربية الوطنية، عضو مراح عمي  -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،  عضو بف اودينة مسعود  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو ناجوي مداني  -
 والضماف االجتماعي، ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل عضو دبابش عبد الحميد  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو العزيز خميس عبد  -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بنمنيعة ناصر  -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو نميمي دمحم  -
 ممثل الوالي. عضو قرزو مبروؾ  -

 

 ."............................................والباقي بدون تغيير.................................... "
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016مارس  6المؤرخ في  140يعدل القرار رقم ، 2018ماي  27مؤرخ في  489رار رقم ـــق
 األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 ن وزير التعميم العالي والبحث العممي،إ
، والمتضمف 1984غشت سنة  4الموافق  1404ذي القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 1مكرر 2إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسبلمية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2017مايو سنة  25الموافق  1438شعباف عاـ  28رخ في المؤ  180-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
دارة جامعة ، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إ2016مارس  6المؤرخ في  140وبمقتضى القرار رقـ  -

 األمير عبد القادر لمعمـو اإلسبلمية، المعدؿ.



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   340

 

 

 رر ـــــيـق
، المعدؿ والمذكػور أعبله، كما 2016مارس  6المؤرخ في  140يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
  العالي والبحث العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ :2المادة 
 2018ماي  27حرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة

 ن:واألعضاء المعين  -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس جكوف عبد الحميد  -
 ير المكمف بالمالية،ممثمة الوز  عضو مسيخ كريمة   -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو ليمور زناتي رحيمة  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو بف قدوار صال   -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،  عضو بوىالي دمحم   -
 ر المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،ممثل الوزي عضو بوذراع راب    -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو جاىمي حساف  -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو عريبي زيتوني  -
 ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ، عضو مشناف محند أوادير  -
 الوالي. ممثل عضو بف الشيخ الحسيف صراح  -

 

 ."............................................والباقي بدون تغيير............................. ......."
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2016مارس  10 المؤرخ في 145يعدل القرار رقم ، 2018ماي  27مؤرخ في  490رار رقم ـــق
 1سطيف سمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالذي يحدد القائمة اإل

 

 إن وزير رالتعميم العالي والبحث العممي،
، 2017مايو سنة  25الموافق  1438شعباف عاـ  28المؤرخ في  180-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
، 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409حجة عاـ ذي ال 29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3، المعدؿ، السيما المادة 1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعد2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   341

 

 

عضاء مجمس إدارة ، الذي يحدد القائمة اإلسمية أل2016مارس  10المؤرخ في  145وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المعدؿ.1جامعة سطيف

 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ والمذكور أعبله، كما 2016مارس  10المؤرخ في  145يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 لعممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا :2المادة 
 2018ماي  27حرر بالجزائر في                                                                                                      

 لي والبحث العمميوزير التعميم العا                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف

 ن:واألعضاء المعين  -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس قشي الخير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو عزايزية راب  -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،ممثل الوزير ال عضو شراد عبد النور -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بزالة عبد العزيز -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو لفتاحة أحمد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو خشة لخضر  -
صبلح المستشفيات،مم عضو بممير دليمة  -  ثمة الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو لعرابة مصطفى    -
 ممثل  الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو مرموشي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو بف سميماف نور الديف  -
 لي.ممثل الوا عضو بغداد زكرياء -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

، عضو شعوي زيف العابديف -  ممثل منتخب عف األساتذة لكمية  العمـو
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة،   عضو فني دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا، عضو بوكثير طارؽ  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الطب، وعض بف قبػػي سعدية -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، عضو قطاؼ ليمى -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اليندسة المعمارية وعمـو األرض، عضو زغبلش حمزة -
 ات وميكانيؾ الدقة،ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد البصري عضو بمخير  نبيل -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو حمادوش  دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو  رحماني دمحم -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو    القمي عمي -
 ييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدار  عضو    حمزاوي خميل -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو   عمر بف سعد هللا -
 ممثل منتخب  عف الطمبة. عضو شرفي ىشاـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018ماي  27مؤرخ في  491رار رقم ـــق
  1قسنطينة مجمس إدارة جامعة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
عمق ، والمت1984غشت  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  24المؤرخ في  213–84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3، المعدؿ، السيما المادة 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 بحث العممي.الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي وال
 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1سنطينة القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة ق
 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 1تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة  :2المادة 
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :3المادة 
 2018ماي  27حرر بالجزائر في                                                                                                           

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                           
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 

 ن:    وعضاء المعيناأل -1
 القطاع الصفة  اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بوراس  أحمد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية، عضو مسيخ كريمة -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بوىالي دمحم -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،ممثمة الوزير ال عضو ليمور زناتي رحيمة  -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بف خميفة كريـ -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو بف قدوار صال  -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة  والسكاف و إصبلح المستشفيات،  عضو بف خديـ العيد  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،  عضو جاىمي حساف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو صحراوي بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو عريبي عبد الوىاب -
 ،ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية عضو بومنقار عبد المجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو غديري ياسيف -
 ممثمة الوالي. عضو زواري مميكة -
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 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة، عضو نويصر األميف -
 ساتذة لكمية عمـو الطبيعية والحياة،ممثل منتخب عف األ عضو نوادري الطاىر -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو التكنولوجيا، عضو قمري راب  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ، عضو مرموف موسى -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات، عضو صحراوي  عبد السبلـ -
 اتذة لكمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية،ممثل منتخب عف األس عضو بولحواش عبلوة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو البيطرية، عضو بوعزيز عمر -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفبلحية الغذائية، عضو عدوي فايزة -
 المساعديف،ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة  عضو باقة نادية -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو مقراني الحاسف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو حمود سامي -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بشكر فتيحة -
 ممثل منتخب عف الطمبة، ضو دباش دمحم -
 ممثمة منتخبة عف  الطمبة. عضو طني حميدةسق -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2015أكتوبر  7المؤرخ في  977يعدل القرار رقم  ،2018ماي  27مؤرخ في  492رقم رار ــــق

 الشمف الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

 العالي والبحث العممي،إن وزير التعميم 
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ، والمتضمف
 ،2001يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2015أكتوبر  7المؤرخ في  977وبمقتضى القرار رقـ  -

 الشمف، المعدؿ.
 رر ـــــيـق

، المعدؿ والمذكػور أعبله، 2015أكتوبر  7المؤرخ في  977يعػدؿ ويتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار قـ  :المادة األولى
 كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018ماي  27حرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ة الشمف قائمة أعضاء مجمس إدارة جامع
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بمحاكـ مصطفى -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو لكحل  دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو إزروؽ إزغايمي حكيـ  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو فشيت  أبوبكر -
 ممثل الوزيرة المكمف بالتربية الوطنية،   عضو ىداج عبد القادر -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بوجناح أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو خشيبة مصطفى -
 ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل، ضوع ىبلؿ دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو البواعمي آدمحم -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة،  عضو بمحاج رفيقة -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بمجنة نجيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، ضوع بف مصباح يوسف -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو حقاس سعيد -
 ممثمة الوزير المكمف بالثقافة، عضو بكارة فاطمة -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو بوشروقي بف عمي -
 ممثل الوالي. عضو رتوش عبد هللا -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة مقباإلسم وال

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي، عضو بف عروس دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية، عضو زروؽ العربي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، عضو قندؿ جماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية المغات األجنبية، ضوع قيطارني دمحم  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية اآلداب والفنوف، عضو بف عربية راضية -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة المدنية والمعمارية، عضو غريسي دمحم -
 تجارية وعمـو التسيير،ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو االقتصادية وال عضو بوفمي  نبيل -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة، عضو سػػتػػػي بف عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية، عضو سبع بوعبد هللا   -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو فبلؽ دمحم -
 ف سمؾ األساتذة المساعديف،ممثل منتخب ع عضو حميمي بف شرقي -
 منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، ممثل عضو قسوؿ كماؿ -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بف غالية دمحم أميف -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو بف سالـ ببلؿ -
 الطمبة. ممثل منتخب عف  عضو بوشامي ضيف هللا -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد كيفيات تنظيم، 2018ماي  28 في مؤرخ 501رار رقم ـــق
 مسابقة االلتحاق بالطور الثاني لممدارس العميا

 

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

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ والمتمـ
 ،2017غشت سنة  17الموافق  1438القعدة عاـ ذي  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 والمتضمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات 
، 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
خل مؤسسات ، المتضمف إحداث مجالس التأديب دا2014يونيو  11المؤرخ في  371وبمقتضى القرار رقـ  -

 التعميـ العالي.
، الذي يحّدد كيفيات تنظيـ مسابقة االلتحاؽ 2017جواف  15مكرر المؤرخ في  649وبمقتضى القرار رقـ  -

 بالمدارس العميا.
 رر ـــــيـق

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176 -16التنفيذي رقـ  مف المرسوـ 9ألحكاـ المادة  تطبيقا المـــادة األولى:
المذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى كيفيات تنظيـ مسابقة االلتحاؽ  2016يونيو سنة  14الموافق 

 بالطور الثاني لممدارس العميا.
 الفصل األول

 

 أحكام عامة
يتـ عمى إثرىا التتويج والترتيب  تنّظـ مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا بالنسبة لكل ميداف. :2المادة 

 ات واألماكف البيداغوجية المتوفرة عمى مستوى المدارس العميا.حسب الرغب
 مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا ذات طابع وطني، وتنّظـ سنوّيا في دورة واحدة. :3المادة 
 ُيعّد مدير كل مؤسسة معنية بالمسابقة مسؤوال عمى السير الحسف لممسابقة عمى مستوى ىيكمو. :4المادة 

 

 فصل الثانيال
 

 شروط المشاركة في المسابقة
يسم  باجتياز مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا لمطمبة الذيف أنيوا بنجاح سنتيف مف التكويف  :5المادة 

 التحضيري. 
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الجامعية في ُتفت  مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني لممدارس العميا أيضا، لفائدة طمبة الجامعات والمراكز  :6المادة 
 طور التكويف في الميسانس والذيف اجتازوا بنجاح سنتيف دوف تكرار. وبيذا الصدد، يمكف لطمبة:

 ،ميداني عمـو وتكنولوجيا وعمـو المادة، المشاركة في مسابقة ميداف عمـو وتكنولوجيا 
 اة،ميداف عمـو الطبيعة والحياة، المشاركة في مختمف مسابقات ميداف عمـو الطبيعة والحي 
 ،ميداف عمـو اقتصادية، تسيير وعمـو تجارية، المشاركة في مسابقة ميداف عمـو اقتصادية، تسيير وعمـو تجارية 
 ،ميداف رياضيات وا عبلـ آلي، المشاركة في مسابقة ميداف رياضيات وا عبلـ آلي 
 ،عمراف وميف المدينة.  ميداف ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة، المشاركة في مسابقة ميداف ىندسة معمارية 

 تتوّلى كل مدرسة انتقاء المترشحيف بناء عمى دراسة الممف وفق عدد األماكف المتوّفرة.
 

 الفصل الثالث
 تنظيم المسابقة

 ُتنّظـ المسابقة حسب الميداف وعمى مستوى مختمف المؤسسات المعنية. : 7المــادة 
كّمف بتنظيـ وتسيير مسابقة االلتحاؽ بالطور الثاني تحدث لجنة عمى مستوى كل مدرسة عميا، ت :8المــادة 

 لممدارس العميا.
 وبيذا الّصدد، تتكّفل ىذه المجنة بػاإلشراؼ عمى:

 ،إعداد مواضيع المسابقة حسب الميداف 
 ،تنظيـ حراسة االختبارات في المؤسسات المعنية بالمسابقة 
 ،تنظيـ عممية االغفاؿ 
 . تنظيـ عممية التصحي 

   الكيفيات العممية ذات الصمة بالمسابقة، بواسطة النظاـ الداخمي لممسابقة.توّض  :9المادة 
 تتضمف المسابقة اختبارات كتابية و/أو بيانية.  :10المادة 

تحّدد مصال  الوزارة المكمفة بالتعميـ العالي بالتنسيق مع مدراء المدارس بالنسبة لكل ميداف، اختبارات  :11المادة  
، ومعامبلتيا. وتدّوف في محضر وترسل لمدراء المؤسسات المعنية بالمسابقة مف أجل المسابقة، ومّدتيا

 التنفيذ. 
جراءات  تكميمية، عند الحاجة،  مصال  الوزارة المكمفة بالتعميـ العالي،يمكف  :12المادة  إقرار أحكاـ  خاصة  وا 

 لمسابقة.( يوما عمى األقل قبل تاريخ ا15وترسل إلى مختمف المؤسسات خمسة عشر )
ُترسل قوائـ المترشحيف المقبوليف الجتياز المسابقة إلى وزارة التعميـ العالي، مباشرة بعد المداوالت  :13المادة 

 األخيرة لبلمتحانات التي تنّظـ داخل األقساـ التحضيرية. 
النقطتيف أقل  تخضع جميع أوراؽ االختبارات لتصحي  مزدوج تحت اإلغفاؿ. عندما يكوف الفارؽ بيف :14المادة 

ـّ االحتفاظ بالعبلمة التي تناسب معّدؿ العبلمتيف03)أو يساوي ثبلث  وفي حالة ما إذا كاف  .( نقاط، يت
ـّ المجوء إلى تصحي  ثالث. وفي ىذه الحالة يكوف 03الفارؽ بيف العبلمتيف يتعّدى الثبلث ) ( نقاط، يت

 . معّدؿ العبلمتيف المتقاربتيف، ىو العبلمة النيائية
 ترؾ باقي الحاالت لتقدير األساتذة المصححيف المعنييف.ت
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تنعقد لجنة المداوالت تحت اإلغفاؿ بالنسبة لكل مدرسة، وتتشكل مف ممثل عف األساتذة المصححيف  :15المادة 
 عف كل مادة، ُيعّيف رئيس المجنة بالتشاور بيف أعضاءىا.

 تكّمف لجنة المداوالت بما يأتي: :16المادة 
  تطابق النقاط مع معايير التقييـ،السير عمى 
 ،القياـ بحساب المعّدالت 
 ،تصحي  كل الفوارؽ 
 .ترتيب الطمبة حسب االستحقاؽ والمداولة تحت اإلغفاؿ 

يتـ رفع اإلغفاؿ والمصادقة عمى نتائج المسابقة مف طرؼ المجنة الوطنية لممداوالت التي يترأسيا  :17المادة 
 الي والبحث العممي أو ممثبل عنو. تتكوف المجنة الوطنية لممداوالت مف:األميف العاـ لوزارة التعميـ الع

 ،المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف 
 ،مدراء المدارس العميا 
 ، مدير التعميـ  والمتابعة البيداغوجية والتقييـ 
 .المدير الفرعي لممدارس خارج الجامعة 

 دة، وتعتبر قراراتيا نيائية وال رجوع فييا.تعّد المجنة الوطنية لممداوالت سيّ  :18المادة 
تنشر نتائج المسابقة حسب الميداف وحسب المدرسة في الموقع االلكتروني لوزارة التعميـ العالي والبحث  :19المادة 

 العممي، مباشرة بعد إعبلف النتائج مف طرؼ المجنة الوطنية لممداوالت.
، المتضمف إحداث مجالس التأديب داخل 2014يونيو  11خ في المؤرّ  371تسري أحكاـ القرار رقـ  :20المادة 

مؤسسات التعميـ العالي، ويحّدد تشيكمتيا وسيرىا، والمذكور أعبله، عمى حاالت الغّش و/ أو الحاالت 
 التأديبية ذات الصمة بالمسابقة.

 تجّند لجاف التأديب لممدارس العميا طواؿ مّدة المسابقة.
لممتدخميف في المسابقة )المصّححيف، والحّراس، والمكمفوف بالتنظيـ واإلغفاؿ(، طبقا ُتدفع مكافئة  :21المادة 

 لمتنظيـ الساري المفعوؿ.
 والمذكور أعبله.  2017جواف  15مكرر المؤرخ في  649تمغى أحكاـ القرار رقـ  :22المادة 
العالي والبحث العممي ومدراء المؤسسات يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بوازرة التعميـ  :23المادة 

الجامعية المعنية بالمسابقة، كل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الّرسمية لمتعميـ 
 العالي والبحث العممي.

   2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2018ماي  28مؤرخ في  502رقم  رارـــق
 عنابـــة -العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية وعموم التسيير بجامعة باجي مختار

 

 ث العممي،حإن وزير التعميم العالي والب
والمتعّمق  1984غشت سنة  18موافق ال 1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ء الحكومة، المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضا
غشت سنة   23الموافق  1424مادى الثانية عاـ ج 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .لبحث العمميير التعميـ العالي واالذي يحدد صبلحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية وعموـ  -

 ،2018جانفي  14عنابػػػة المؤّرخ في  -التسيير بجامعة باجي مختار
 

 رر ـــــيـق
 

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

بكمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير  العموـ االقتصاديةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 ة.عنابػػػ -بجامعة باجي مختار

بكمية العمـو االقتصادية وعمـو  المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصاديةتحدد القائمة االسمية ألعضاء : 2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عنابػػػة -التسيير بجامعة باجي مختار

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

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  28المـؤرخ في  502ممحــق بالقـرار رقـم 
 عنابـــة -القتصادية وعموم التسيير بجامعة باجي مختارلقسم العموم االقتصادية بكمية العموم ا

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ زغيب شيرزاد 1
 رئيس القسـ ذباح حسيف 2
 أستاذ منصوري عبد هللا 3
 أستاذة ثبليجية نورة 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ"  بوريش ىشاـ 5
 محاضر قسـ "أ" أستاذ رمضاني لطفي 6
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" عفيف ىناء 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بوالقدرة نزيية 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بشكر الياـ 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نة العممية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المج، 2018ماي  28مؤرخ في  503رار رقم ـــق

 عنابـــة -بجامعة باجي مختار لقسم العموم المالية بكمية العموم االقتصادية وعموم التسيير
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العممية لقسـ العمـو المالية بكمية العموـ االقتصادية وعمـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة -

 .2018جانفي  14عنابػػػة المؤّرخ في  -التسيير بجامعة باجي مختار
 

 رر ـــــيـق
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية بكمية العموـ االقتصادية وعمـو التسيير 
 عنابػػػة. -بجامعة باجي مختار

وـ المالية بكمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير المجنة العممية لقسـ العمتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عنابػػػة -بجامعة باجي مختار

عنابػػػة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسم بتطبيق

 

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  28المـؤرخ في  503ممحــق بالقـرار رقـم 
 عنابـــة -لقسم العموم المالية بكمية العموم االقتصادية وعموم التسيير بجامعة باجي مختار

 الصفـة باالسم والمقـ الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بف عمارة منصور 1
 رئيسة القسـ شاوي شافية 2
 أستاذ جاوحدو رضا 3
 أستاذ ىواـ جمعة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعيوني زوبير 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ىواـ لمياء 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سماش كماؿ 7
 اعد قسـ "أ"أستاذ مس سوسة بدر الديف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوفطيمة فاروؽ  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  504رار رقم  ـــق
 عنابـــة -جي مختاربجامعة با لقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية وعموم التسيير

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438 ذي القعدة عاـ 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية وعمـو  -

 ،2018جانفي  14عنابػػػة المؤّرخ في  -ختارالتسيير بجامعة باجي م
 
 

 رر ـــــيـق
 

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

سمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير القائمة اال
 عنابػػػة. -بجامعة باجي مختار
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بكمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير عموـ التسيير المجنة العممية لقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.، وفقا عنابػػػة -بجامعة باجي مختار

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

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  28ـؤرخ في الم 504ممحــق بالقـرار رقـم 
 عنابـــة -لقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية وعموم التسيير بجامعة باجي مختار

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ نصيب رجـ 1
 رئيس القسـ طويل حسونة 2
 أستاذ ة كماؿحمان 3
 أستاذ رواينية كماؿ 4
 أستاذ  سبليمي أحمد 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" شايب فاطمة الزىراء 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حولي دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تميمي طارؽ  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جبار سمير 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  505رار رقم ــــق

 عنابـــة -بجامعة باجي مختار لقسم التييئة بكمية عموم األرض
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984ت سنة غش 18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التييئة بكمية عموـ األرض بجامعة باجي مختار -

 .2018جانفي  08عنابػػػة المؤّرخ في 
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 رر ـــــيـق
 

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

 عنابػػػة. -التييئة بكمية عمـو األرض بجامعة باجي مختارالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 -عمـو األرض بجامعة باجي مختار المجنة العممية لقسـ التييئة بكميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عنابػػػة
عنابػػػة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      

 لعمميوزير التعميم العالي والبحث ا                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018ماي  28المـؤرخ في  505ممحــق بالقـرار رقـم 

 عنابـــة -بجامعة باجي مختار المجنة العممية لقسم التييئة بكمية عموم األرض
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ قسـو جماؿ الديف 1
 رئيس القسـ حمرة عبد العزيزبم 2
 أستاذ براىمية خالد 3
 أستاذ قرفية الصادؽ 4
 أستاذ بوخميس قدور 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طسطاس دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سايحية عبد هللا 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" مبلخ أمينة 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" دراجي سيف الديف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  506رار رقم ـــق

 عنابـــة -بجامعة باجي مختار لقسم اليندسة المعمارية بكمية عموم األرض
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميي يحدد صبلحيات وز الذ

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية عموـ األرض بجامعة  -
 .2018جانفي  10ابػػػة المؤّرخ في عن -باجي مختار

 

 رر ـــــيـق
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رسوـ التنفيذي رقـ مف الم 48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
بكمية عموـ األرض بجامعة باجي  اليندسة المعماريةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 

 عنابػػػة. -مختار
بكمية عموـ األرض بجامعة باجي  المجنة العممية لقسـ اليندسة المعماريةتحدد القائمة االسمية ألعضاء : 2ادة الم

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عنابػػػة -مختار
عنابػػػة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باجي مختار: 3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بيقبتط
 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  28المـؤرخ في  506ممحــق بالقـرار رقـم 

 ــةعنابـ -بجامعة باجي مختار لقسم اليندسة المعمارية بكمية عموم األرض
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ رحايمية حسيب 1
 رئيس القسـ بوخميس قدور 2
 أستاذة بولقروف ىادية 3
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بوفنارة خديجة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عطوي رضا 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" رضواف مريـ 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" شيخ نسيمةال 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف زرارة أميف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عوشاؿ حسيف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  507قرار رقم  

 عنابـــة -بجامعة باجي مختار ا بكمية العمــــوملقسم البيولوجي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ؿ والمتّمـنظيميا وسيرىا، المعدّ الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

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

 -اجي مختاروبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية العمػػػػوـ بجامعة ب -
 .2018جانفي  10ابػػػة المؤّرخ في عن
 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 عنابػػػة. -البيولوجيا بكمية العمػػػػـو بجامعة باجي مختارة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القائم

، عنابػػػة -المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية العمػػػػـو بجامعة باجي مختارتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سمية ألعضاءالذي يحدد القائمة اال 2018ماي  28المـؤرخ في  507ممحــق بالقـرار رقـم 
 عنابـــة -بجامعة باجي مختار المجنة العممية لقسم البيولوجيا بكمية العمــــوم

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوجميدة حميد 1
 رئيس القسـ سميماني عبد الرشيد 2
 أستاذ دعاس طارؽ  3
 أستاذ والي خير الديف 4
 أستاذ بوسبلمة زىاد 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" زياف نادية 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" كبلش مريـ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" راشدي بوخضير سماح 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" زراري لبيبة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  508رار رقم ــــق
 عنابـــة -بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار لقسم الترجمة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ق والمتعمّ  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الترجمة بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية وبناًء عمى محضر  -

 .2018جانفي  17ابػػػة المؤّرخ في عن -واالجتماعية بجامعة باجي مختار
 

 رر ـــــيـق
 

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

بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية واالجتماعية الترجمة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 عنابػػػة. -بجامعة باجي مختار

 المجنة العممية لقسـ الترجمة بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية واالجتماعيةء تحدد القائمة االسمية ألعضا :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عنابػػػة -بجامعة باجي مختار

عنابػػػة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 ذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار ال بتطبيق

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  28المـؤرخ في  508ممحــق بالقـرار رقـم 
 ـةعنابــ -بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار لقسم الترجمة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـ سعاد شقروف  1
 رئيس القسـ الشريف بوشحداف 2
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" نعيمة بوعزيزة 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" نواؿ بوبير 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمي إدريسي 5
 ة قسـ "أ"أستاذة مساعد ىاجر ذيب 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" فريد شحماط 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  509رار رقم ـــق
 عنابـــة -بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار لقسم عمم النفس

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404عدة عاـ ذي الق 21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .تعميـ العالي والبحث العمميير الالذي يحدد صبلحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية  -

 .2018جانفي  17ابػػػة المؤّرخ في عن -واالجتماعية بجامعة باجي مختار
 

 رر ـــــيـق
 

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

بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية واالجتماعية عمـ النفس القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 عنابػػػة. -بجامعة باجي مختار

 المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية واالجتماعيةتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عنابػػػة -بجامعة باجي مختار

عنابػػػة، كل فيما يخصو،  -ختاريكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باجي م :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  28المـؤرخ في  509ممحــق بالقـرار رقـم 
 عنابـــة -عموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختاربكمية اآلداب وال لقسم عمم النفس

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ عبيد عائشة بية 1
 رئيسة القسـ فنطازي كريمة 2
 أستاذ كربوش رمضاف 3
 أستاذ لعريط بشير 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" فني سمير 5
 ذ محاضر قسـ "أ"أستا بومنقار مراد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شريبط الشريف دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عزوز حمزة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حماني حاـز 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جنة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء الم، 2018ماي  28مؤرخ في   510رار رقم ـــــق

 عنابـــة -بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار لقسم عمم االجتماع
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ ىا،بتنظيـ جامعة عنابة وسير 
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
مجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بال -

 .2018جانفي  17ابػػػة المؤّرخ في عن -واالجتماعية بجامعة باجي مختار
 

 رر ـــــيـق
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية واالجتماعية 
 عنابػػػة. -بجامعة باجي مختار

لقسـ عمـ االجتماع بكمية اآلداب والعمـو اإلنسانية  المجنة العمميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عنابػػػة -بجامعة باجي مختار واالجتماعية

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

 

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  28المـؤرخ في  510ممحــق بالقـرار رقـم 
 عنابـــة -بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار لقسم عمم االجتماع

 

 الصفـة االسم والمقـب رقمال
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ داود معمر 1
 رئيسة القسـ مناجمية اليذبة 2
 أستاذ عمارة فات  3
 أستاذ فريحة دمحم كريـ 4
 أستاذ شوية سيف اإلسبلـ 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بوطرفة نواؿ 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" زيتوني عائشة بية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" اي عبد الوىابسر  8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوقنس عبد النور 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  511رار رقم ـــق

 عنابـــة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختاربكمية اآلداب والعموم  لقسم المغة اإليطالية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ـو اإلنسانية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإليطالية بكمية اآلداب والعم -

 .2018جانفي  17عنابػػػة المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة باجي مختار
 

 رر ـــــيـق
 

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

بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية المغة اإليطالية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 عنابػػػة. -واالجتماعية بجامعة باجي مختار
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نسانية المجنة العممية لقسـ المغة اإليطالية بكمية اآلداب والعموـ اإلتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عنابػػػة -بجامعة باجي مختار واالجتماعية

عنابػػػة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 ي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمم بتطبيق

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 البحث العمميوزير التعميم العالي و                                                                                                        

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  28المـؤرخ في  511ممحــق بالقـرار رقـم 
 عنابـــة -بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار لقسم المغة اإليطالية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ستاذة محاضرة قسـ "أ"، رئيسة المجنة العممية لمقسـأ حشوؼ أمينة 1
 رئيس القسـ مريبوط قدور 2
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" تريكي صندرة صبرينة 3
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" جدايدي حياة 4
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" برينيس وفاء 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قاسمي مريـ 6
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  بوعبلؽ عبد الحفيع 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  512رقم رار ـــق

 عنابـــة-بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار لقسم المغة الفرنسية
 

 تعميم العالي والبحث العممي،إن وزير ال
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب والعمـو اإلنسانية  -

 .2018جانفي  17في عنابػػػة المؤّرخ  -واالجتماعية بجامعة باجي مختار
 

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

ية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية واالجتماعية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم
 عنابػػػة. -بجامعة باجي مختار

بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية  المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسيةتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 حق بيذا القرار.، وفقا لمجدوؿ الممعنابػػػة -بجامعة باجي مختار واالجتماعية

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

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018اي م 28المـؤرخ في  512ممحــق بالقـرار رقـم 
 عنابـــة -بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار لقسم المغة الفرنسية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ شنيقي أحمد 1
 رئيس القسـ ياحي العمري  2
 أستاذة طيفةقاضي ل 3
 أستاذة خباب عقيمة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معايش ىزار 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بمياني نرجس 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أوىايبية ببلؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" منصر مصطفى 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف عاشور عائدة 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  513رار رقم ــــق

 عنابـــة-بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار لقسم عمم المكتبات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21لمؤرخ في ا 214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   361

 

 

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية  -
 .2018جانفي  17عنابػػػة المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة باجي مختار

 

 رر ـــــيـق
 

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

تماعية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية واالج
 عنابػػػة. -بجامعة باجي مختار

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية  :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -واالجتماعية بجامعة باجي مختار

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

 2018ي ما 28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 ستاذ طاىر حجاراأل                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  28المـؤرخ في  513ممحــق بالقـرار رقـم 
 عنابـــة -بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار عمم المكتبات لقسم

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ زىير عيف احجر 1
 رئيس القسـ بزىر بوشارب بولوداني 2
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" نادية بف يحي 3
 ستاذ مساعد قسـ "أ"أ الزوبير بميوشات 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جماؿ بولنوار 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" آمنة بيموؿ 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عائشة مسيف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجنة العممية لقسم يحدد القائمة االسمية ألعضاء ال، 2018ماي  28مؤرخ في  514رار رقم ــــق

 عنابـــة -بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار التربية البدنية والرياضية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ امعة عنابة وسيرىا،بتنظيـ ج
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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  غشت سنة 23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

مي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التربية البدنية والرياضية بكمية اآلداب والعمـو وبناًء عمى محضر انتخاب ممثّ  -
 .2018جانفي  17عنابػػػة المؤّرخ في  -اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

 

 رر ـــــيـق
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التربية البدنية والرياضية بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية 
 عنابػػػة. -واالجتماعية بجامعة باجي مختار

حدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التربية البدنية والرياضية بكمية اآلداب والعمـو ت :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار

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

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  28المـؤرخ في  514ممحــق بالقـرار رقـم 
 عنابـــة -آلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختاربكمية ا لقسم التربية البدنية والرياضية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ زاوي عمي 1
 رئيس القسـ بف شيخ يوسف 2
 أستاذة  بولحباؿ نوار مربوحة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوكبوس دمحم لميف 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فريد كريبع 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مفتي دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" حجاج سعد 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  515رار رقم  ـــق

 عنابـــة-كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختارب لقسم المغة اإلنجميزية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
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 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17رسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى الم -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة  2003

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

ية بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميز  -
 .2018جانفي  17عنابػػػة المؤّرخ في  -واالجتماعية بجامعة باجي مختار

 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والم2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية 
 عنابػػػة. -واالجتماعية بجامعة باجي مختار

كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية ب :2المادة 
 عنابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -واالجتماعية بجامعة باجي مختار

عنابػػػة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 
 ميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتع بتطبيق

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  28المـؤرخ في  515ممحــق بالقـرار رقـم 
 عنابـــة -بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار لقسم المغة اإلنجميزية

 

 الصفـة باالسم والمقـ الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بورقبي صال  1
 رئيس القسـ بولدروع نجيب 2
 أستاذ مانع دمحم 3
 أستاذ معاوي حسيف 4
 أستاذة حسيف نصيرة 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" قريف نادية 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" لحيواؿ عزة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" شمغـو وفاء 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" جاح ىناءن 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم، 2018ماي  28مؤرخ في  516رار رقم ـــق
 عنابـــة -بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار المغة العربية وآدابيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84قتضى المرسـو رقـ وبم -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والعمـو  -

 .2018جانفي  17عنابػػػة المؤّرخ في  -اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار
 

 رر ـــــيـق
جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
دابيا بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية المغة العربية وآالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 

 عنابػػػة. -بجامعة باجي مختار واالجتماعية
المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 

 قرار.، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا العنابػػػة -بجامعة باجي مختار واالجتماعية
عنابػػػة، كل فيما يخصو،  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باجي مختار :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةا 2018ماي  28المـؤرخ في  516ممحــق بالقـرار رقـم 

 عنابـــة -بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار لقسم المغة العربية وآدابيا
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم اسموغة 1
 رئيس القسـ منصر يوسف 2
 أستاذ المجيد حنوف عبد 3
 أستاذ بشير إبرير 4
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 أستاذ بشير مخناش 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" فتيحة سريدي 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" سكينة زواغي 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الكريـ شمبي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الكريـ عبد العزيز 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2018ماي  28مؤرخ في  517رار رقم ــق

 عنابـــة-بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار عموم اإلعالم واالتصال
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 ذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،ال
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ بكمية اآلداب والعمـو  -

 ،2018جانفي  17عنابػػػة المؤّرخ في  -اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار
 

 رر ـــــيـق
 

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

والعموـ اإلنسانية عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ بكمية اآلداب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 عنابػػػة. -بجامعة باجي مختار واالجتماعية

المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ بكمية اآلداب والعمـو اإلنسانية تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عنابػػػة -بجامعة باجي مختار واالجتماعية

عنابػػػة، كل فيما يخصو،  -ف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باجي مختاريكم :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 سمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة اال 2018ماي  28المـؤرخ في  517ممحــق بالقـرار رقـم 
 عنابـــة -بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باجي مختار لقسم عموم اإلعالم واالتصال

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ العيفة جماؿ 1
 رئيسة القسـ آيت طالب بنورة 2
 أستاذة بوبندير نصيرة 3
 أستاذة سعدي وحيدة 4
 أستاذة أوىايبية فتيحة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عراب عبد الغاني 6
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" عرامة كريمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حاج موسى ىشاـ 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" جماؿ غنية 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ، 2018ماي  28مؤرخ في  518رار رقم ـــــق
 عنابـــة -بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة باجي مختار لقسم الحقوق 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18 الموافق 1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  -

 .2018جانفي  15عنابػػػة المؤّرخ في  -باجي مختار
 

 رر ـــــيـق
 

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

الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة باجي القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 عنابػػػة. -مختار
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بجامعة باجي  مجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسيةالتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عنابػػػة -مختار

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

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  28المـؤرخ في  518ممحــق بالقـرار رقـم 
 عنابـــة -لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة باجي مختار

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ حداد عيسى 1
 رئيس القسـ بوالسميو عبد المجيد 2
 أستاذة سحري فضيمة 3
 أستاذ بعمي دمحم الصغير 4
 أستاذة طالبي حميمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عميو راب  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بارة عصاـ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" يغمي مريـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حسيف صويم  9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  519قرار رقم 

 عنابـــة -بجامعة باجي مختار لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية
 

 ميم العالي والبحث العممي،إن وزير التع
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  -

 .2018جانفي  15عنابػػػة المؤّرخ في  -بجامعة باجي مختار
 

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

السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ
 عنابػػػة. -باجي مختار

بجامعة  المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسيةتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عنابػػػة -باجي مختار

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

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائمة االسمية ألع 2018ماي  28المـؤرخ في  519ممحــق بالقـرار رقـم 
 عنابـــة -لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة باجي مختار

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بف جديد عبد الحق 1
 رئيس القسـ عباسي عادؿ 2
 أستاذ ناجي عبد النور 3
 أستاذة ليتيـ فتيحة 4
 أستاذ اوي رحيـمحي 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حكيمي توفيق 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مباركية منير 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كرواز دمحم األميف 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" وحشي أمير 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018ماي  28مؤرخ في  520رار رقم ـــق
 عنابـــة -لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة باجي مختار

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذي القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84وبمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ رىا،بتنظيـ جامعة عنابة وسي
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .ذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـال 2003
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 2013يناير سنة    30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

- -اتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة باجي مختاروبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األس 

 .2018جانفي  15عنابػػػة المؤّرخ في 
 رر ـــــيـق

 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03المرسوـ التنفيذي رقـ  مف 44و 43المادتيف تطبيقا ألحكاـ  المادة األولى:
عّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، الم2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة باجي مختار
 عنابػػػة.

 -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة باجي مختار :2المادة 
 ابػػػة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.عن

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

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018ماي  28المؤرخ في  520ار رقم ممحـــق بالقــر 
 عنابـــة -بجامعة باجي مختار المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 الحقوؽ رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  بوشيداف عبد العالي 1
 عميد الكمية مانع جماؿ عبد الناصر 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة قادري عبد المجيد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية فيبللي عبد السبلـ 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  بوالسميو عبد المجيد 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية ؿعباسي عاد 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  حداد عيسى 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السياسية بف جديد عبد الحق 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  بوكحيل األخضر 9
 لعمـو السياسيةممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ ا محياوي رحيـ 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية سموى بف جديد 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حسيف ميمود 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دريسي ميمود 13
 مدير مخبر بحث عميوش قربوع كماؿ 14
 مسؤولة المكتبة سمومة نادية 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28مؤرخ في  521رار رقم ــــق
 برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .اعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقو  2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة  -

 .2018برج بوعريريج المؤّرخ في أّوؿ مارس  -محػمد البشير اإلبراىيمي
 

 رر ـــــيـق
 

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

والمغات بجامعة محػمد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب 
 برج بوعريريج. -البشير اإلبراىيمي

المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة المجنة العممية لقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -محػمد البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل  -اـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة محػمد البشير اإلبراىيمييكمف المدير الع :3المادة 
 .ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي فيما يخصو، بتطبيق

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مة االسمية ألعضاء المجنة العمميةالذي يحدد القائ 2018ماي  28المـؤرخ في  521ممحــق بالقـرار رقـم 
 برج بوعريريج -لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ عروي حورية 1
 رئيس القسـ رحماني زىر الديف 2
 ذ محاضر قسـ "أ"أستا مباركية عبد الناصر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زرقاف عزوز 4
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 أستاذة محاضرة قسـ "أ" قرفة زينة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بربار عيسى 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف صفية عبد هللا 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دريسي صال  8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بداش حنيفة 9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ، 2018ماي  28مؤرخ في  522قرار رقم 
 برج بوعريريج -لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25في المؤرخ  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .ـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتمّ  2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .لي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العا
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2015فيفري  25المؤّرخ في  90وبموجب القرار رقـ  -

 .اآلداب والمغات بجامعة برج بوعريريج
 -ميوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم البشير اإلبراىي -

 .2018مارس  08برج بوعريريج المؤّرخ في 
 

 رر ـــــيـق
 

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

 -ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم البشير اإلبراىيميتحديد القا
 برج بوعريريج.

برج  -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمياآلداب والمغات تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  :2المادة 
 بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

برج بوعريريج، كل  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018ماي  28المؤرخ في  522ممحـــق بالقــرار رقم 
 برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي لكمية اآلداب والمغات

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ  صابري بوبكر الصديق 1

 اآلداب والمغات األجنبية
 عميد الكمية رحيـ حسيف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة سميماني إسماعيل عبد الحكيـ عيسى 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية بف سالـ جمعة 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي رحماني زىر الديف 5
 رئيس قسـ اآلداب والمغات األجنبية عميلونيس  6
 رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي عروي حورية 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي مباركية عبد الناصر 8
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي قرفة زينة 9
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغات األجنبية ذوادي بمقاسـ 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دريسي صال  11
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف بداش حنيفة 12
 مسؤولة المكتبة عبادي أـ السعد 13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018ماي  28مؤرخ في  523رار رقم ـــق

 برج بوعريريج -لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438عاـ  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12سوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المر  -

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

 .يالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمم
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2015فيفري  25المؤّرخ في  93وبموجب القرار رقـ  -

 .الرياضيات واإلعبلـ اآللي بجامعة برج بوعريريج
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي بجامعة دمحم البشير  -

 .2018مارس  12برج بوعريريج المؤّرخ في  -براىيمياإل
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 رر ـــــيـق
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي بجامعة دمحم البشير تحديد 
 برج بوعريريج. -اإلبراىيمي

بجامعة دمحم البشير  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي :2المادة 
 محق بيذا القرار.برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الم -اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018ماي  28المؤرخ في  523ممحـــق بالقــرار رقم 
 برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 ـ اإلعبلـ اآلليرئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قس نويوة فريد 1
 عميد الكمية رحموف عز الديف 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة شريخي مراد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية مرواني عبد الباقي 4
 رئيس قسـ اإلعبلـ اآللي صيفي عبد الحميد 5
 رئيس قسـ الرياضيات ارسبف سعيد ف 6
 رئيس قسـ البحث العممياتي بف مالؾ منير 7
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآللي بوزياف عبد الرؤوؼ 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات بوبترة عبد الحق 9
 ستاذية عف قسـ الرياضياتممّثمة األساتذة ذوي مصّف األ بف تركي ربيحة 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البحث العممياتي مصطفاي مسعود 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ البحث العممياتي بركات الحاج 12
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف عطية عبد الوىاب 13
 ة المساعديفممّثل عف األساتذ ماني عبد الوىاب 14
 مسؤوؿ المكتبة بوخويدـ فارس 15

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم ، 2018ماي  28مؤرخ في  524رار رقم ــق

 برج بوعريريج -شير اإلبراىيميبجامعة دمحم الب االجتماعية بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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 غشت سنة 23الموافق  1424نية عاـ جمادى الثا 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية  -
 .2018فيفري  14برج بوعريريج المؤّرخ في  -ر اإلبراىيميواإلنسانية بجامعة محػمد البشي

 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية 
 برج بوعريريج. -بجامعة محػمد البشير اإلبراىيمي

العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية المجنة العممية لقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -امعة محػمد البشير اإلبراىيميبج

برج بوعريريج، كل  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة محػمد البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 والبحث العممي. ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي فيما يخصو، بتطبيق

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 عميم العالي والبحث العمميوزير الت                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018ماي  28المـؤرخ في  524ممحــق بالقـرار رقـم 
 برج بوعريريج -لقسم العموم االجتماعية بكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 

 الصفـة باالسم والمقـ الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بوقفة عبد الرحماف 1
 رئيس القسـ محمودي سميـ 2
 أستاذ  مسعوداف أحمد 3
 أستاذ  قرزيز محمود 4
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ميبلط نظرة 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بادي سامية 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بولعشب زىير 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدد القائ، 2018ماي  28مؤرخ في  525قرار رقم 
 برج بوعريريج -لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الذ 2015فيفري  25المؤّرخ في  91وبموجب القرار رقـ  -

 العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة برج بوعريريج، المعّدؿ
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم البشير  -

 2018فيفري  14برج بوعريريج المؤّرخ في  -اإلبراىيمي
 

 رر ـــــيـق
 

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

ي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم البشير تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمم
 برج بوعريريج. -اإلبراىيمي

بجامعة دمحم البشير  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميا 2018ماي  28المؤرخ في  525ممحـــق بالقــرار رقم 
 برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية ميبلط نظرة 1
 عميد الكمية مسعوداف أحمد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بمقاسـ الحاج 3
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 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية قرزيز محمود 4
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية محمودي سميـ 5
 عممية لقسـ العمـو االجتماعيةرئيس المجنة ال بوقفة عبد الرحماف 6
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية مفتاح نادية 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عباس سمير 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف أزواو عمر 9
 مسؤوؿ المكتبة مراكشي حساف 10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ، 2018ماي  28مؤرخ في  526رار رقم ـــق

 برج بوعريريج -بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .لمعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، ا 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة  -

 .2017ديسمبر  21برج بوعريريج المؤّرخ في  -محػمد البشير اإلبراىيمي
 

 رر ـــــيـق
 

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

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة محػمد 
 برج بوعريريج. -يالبشير اإلبراىيم

الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة محػمد المجنة العممية لقسـ تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 برج بوعريريج، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -البشير اإلبراىيمي

برج بوعريريج، كل  -محػمد البشير اإلبراىيمييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. فيما يخصو، بتطبيق

 

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 اذ طاىر حجاراألست                                                                                                              
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  28المـؤرخ في  526ممحــق بالقـرار رقـم 
 برج بوعريريج -حقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم البشير اإلبراىيميلقسم ال

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس المجنة العممية لمقسـ ماني عبد الحق 1
 رئيس القسـ زاوي رفيق 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مييوب يزيد 3
 قسـ "أ" أستاذة محاضرة دوار جميمة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف يحي بشير 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمفرـو دمحم اليميف 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" دكدوؾ ىودة 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مية يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم، 2018ماي  28مؤرخ في  527قرار رقم 

 معسكر -لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
مف والمتض 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذي يحّدد القائمة االس 2015مارس  29المؤّرخ في  142وبموجب القرار رقـ  -

 .المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة معسكر
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة  -

 .2018فيفري  12معسكر المؤّرخ في  -مصطفى اسطمبولي
 

 رر ـــــيـق
 

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

ية اآلداب والمغات بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكم
 معسكر. -مصطفى اسطمبولي

المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.معسكر -مصطفى اسطمبولي
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معسكر، كل فيما  -عالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ال :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2018 ماي 28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 ستاذ طاىر حجاراأل                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2018ماي  28المـؤرخ في  527ممحــق بالقـرار رقـم 
 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغاتلقسم 

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ زحاؼ حبيب 1
 رئيسة القسـ جرموني رقية 2
 أستاذ شريط سنوسي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شويرؼ مصطفى 4
 تاذ محاضر قسـ "ب"أس رمضاف يوسف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوسكيف مجاىد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف بريؾ حراؽ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوسمياـ جماؿ 8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نة العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المج، 2018ماي  28مؤرخ في  528رار رقم ـــق

 معسكر -لقسم المغة واألدب الفرنسي بكمية اآلداب والمغات بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .ء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـإنشا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .لعالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ ا
ئمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذي يحّدد القا 2015مارس  29المؤّرخ في  143وبموجب القرار رقـ  -

 .مية اآلداب والمغات بجامعة معسكرالمغة واألدب الفرنسي بك
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بكمية اآلداب والمغات  -

 .2018جانفي  14معسكر المؤّرخ في  -بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

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

بكمية اآلداب والمغات بجامعة  لفرنسياالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب 
 معسكر. -مصطفى اسطمبولي

بكمية اآلداب والمغات بجامعة  المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسيتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.معسكر -مصطفى اسطمبولي

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

 2018ماي  28ر في حرر بالجزائ                                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لعمميةالمجنة ا الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018ماي  28المـؤرخ في  528ممحــق بالقـرار رقـم 

 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي لقسم المغة واألدب الفرنسي بكمية اآلداب والمغات
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ بومديني بمقاسـ 1
 رئيسة القسـ موالسردوف فضيمة 2
 أستاذ صباف مونية عائشة 3
اضر قسـ "ب"أستاذ مح خمفي شيرزاد 4  
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لصيب دمحم 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بف مصابي  زىيرة 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" شنتوؼ سومية 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العمميةيحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة ، 2018ماي  28مؤرخ في  529رار رقم ـــق

 معسكر -لقسم المغة واألدب اإلنجميزي بكمية اآلداب والمغات بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذي يحدد صبلحيات وز 
مة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الذي يحّدد القائ 2015مارس  29المؤّرخ في  143وبموجب القرار رقـ  -

 .مية اآلداب والمغات بجامعة معسكرالمغة واألدب اإلنجميزي بك
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي بكمية اآلداب والمغات  -
 .2018جانفي  14معسكر المؤّرخ في  -بجامعة مصطفى اسطمبولي

 

 رر ـــــيـق
 

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

بكمية اآلداب والمغات بجامعة  اإلنجميزي دب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واأل
 معسكر. -مصطفى اسطمبولي

بكمية اآلداب والمغات بجامعة  المجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.معسكر -مصطفى اسطمبولي

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

 2018ماي  28بالجزائر في  حرر                                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العممية الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018ماي  28المـؤرخ في  529ممحــق بالقـرار رقـم 
 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي لقسم المغة واألدب اإلنجميزي بكمية اآلداب والمغات

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "أ"، رئيس المجنة العممية لمقسـ ديب دمحم 1
 رئيس القسـ يحياوي الحبيب 2
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" مبيتيل نواؿ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" هللا بركة عبد 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بغدادي فاروؽ  5
 أستاذ مساعد قسـ "ب" مرباح قويدر 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" جفاؿ سفياف 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء، 2018ماي  28مؤرخ في  530رار رقم ـــق

 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي لكمية اآلداب والمغات
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

اء المجمس العممي لكمية الذي يحدد القائمة االسمية ألعض 2015مارس  29المؤرخ في  141وبموجب القرار رقـ  -
 .اآلداب والمغات بجامعة معسكر

 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة مصطفى اسطمبولي -
 .2018مارس  13معسكر المؤّرخ في 

 رر ـــــيـق
 

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

 -بجامعة مصطفى اسطمبولياآلداب والمغات تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 
 معسكر.

 -ضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة مصطفى اسطمبوليتحدد القائمة االسمية ألع :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

معسكر، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 يـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعم

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2018ماي  28المؤرخ في  530ممحـــق بالقــرار رقم 
 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي لكمية اآلداب والمغات

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربيرئيس المجمس العممي  بف قويدر مختار 1
 عميد الكمية نور الديف صدار 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  شريط سنوسي 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية جميد أحمد 4
 رئيسة قسـ المغة واألدب العربي ي رقيةجرمون 5
 رئيسة قسـ المغة واألدب الفرنسي موالسردوف فضيمة 6
 رئيس قسـ المغة واألدب اإلنجميزي  يحياوي حبيب 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي زحاؼ حبيب 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بومديني بمقاسـ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزي  ديب دمحم 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي  قيداري قويدر 11
 ممّثمة األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب اإلنجميزي  مبتيل نواؿ 12
 لمساعديفممّثل عف األساتذة ا بوسمياـ جماؿ 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف لصيب دمحم 14
 مدير مخبر بحث صدار نور الديف 15
 مديرة مخبر بحث صباف مونية عائشة 16
 مسؤوؿ المكتبة سمطاني بف عومر 17
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018ماي  28مؤرخ في  531رار رقم ـــق
 ىرانو  -لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف

 

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

 .بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2017غشت سنة  17الموافق  1438عاـ  ذي القعدة 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2015مارس  18المؤّرخ في  135وبموجب القرار رقـ  -

 .وىراف -بائية العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼاليندسة الكير 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة العموـ والتكنولوجيا  -

 .2018أفريل  22وىراف المؤّرخ في  -دمحم بوضياؼ
 رر ـــــيـق

 

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

بجامعة العموـ والتكنولوجيا  اليندسة الكيربائيةتحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية 
 ف.وىرا -دمحم بوضياؼ

دمحم  بجامعة العموـ والتكنولوجيا تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية :2المادة 
 وىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بوضياؼ

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

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018ماي  28المؤرخ في  531ممحـــق بالقــرار رقم 
 وىران -وم والتكنولوجيا دمحم بوضيافبجامعة العم المجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ أحمد فواتي  زبير 1
 عميد الكمية بشير غالـ 2
 لطمبة نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة با عبد العظيـ مصطفى 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية رمعوف سيدي دمحم 4
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 رئيس قسـ اإللكتروتقني ىناد عمي 5
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ براشد نصر الديف 6
 رئيس قسـ اآللية زلماط دمحم المولود 7
 روتقنيرئيس المجنة العممية لقسـ اإللكت بمعربي أحمد وحيد 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ أوسميـ دمحم 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآللية عزوز زيف الديف 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني ودير رباح 11
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني عجيـ نصر الديف 12
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ بلؿ عبد العزيز إبراىيـ الشقاقيب 13
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآللية عماري عبد الحفيع 14
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ اآللية زمعبلش مقني قادة 15
 ساتذة المساعديفممّثل عف األ بف حضرية رشيد دمحم 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف عمار حبيب 17
 مدير مخبر بحث عبللي أحمد 18
 مدير مخبر بحث بورحمة دمحم 19
 مدير مخبر بحث بندي عبد هللا عز الديف 20
 مدير مخبر بحث عبد الحاكـ كوريداؾ اليواري  21
 مدير مخبر بحث بودغف سطمبولي أميف 22
 مدير مخبر بحث بد العزيزعوامري ع 23
 مدير مخبر بحث بمبشير دمحم فوزي  24
 مدير مخبر بحث مكاكية معزة نصر الديف 25
 مدير مخبر بحث ميدوف عبد الحميد 26
 مدير مخبر بحث عمي باشا عدة بمقاسـ 27
 مدير مخبر بحث بوحميدة حميد 28
 مسؤولة المكتبة معزوزي نصيرة 29
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017أفريل  28المؤّرخ في  228يعّدل القرار رقم ، 2018ماي  28مؤرخ في  532رار رقم ـــق

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية
 جيجل -لصديق بن يحيالعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى الم -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2017أفريل  28المؤّرخ في  228وبموجب القرار رقـ  -
 .جيجل -مية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحيالعمـو االقتصادية بك

 .2018مارس  28المؤّرخ في  185جيجل رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي -
 

 رر ـــــيـق
 

العمـو االقتصادية والتجارية  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المادة األولى:
 جيجل. -وعمـو التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم  :2المادة 
 جيجل، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الصديق بف يحي

جيجل، كل فيما  -المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحييكمف  :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
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المحّدد لمقائمة االسمية  2017أفريل  28المؤّرخ في  228رقم الذي يعّدل القرار  2018ماي  28المـؤرخ في  532ممحــق بالقـرار رقـم 
 جيجل -ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم الصديق بن يحي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوبموطة ببلؿ 1
 رئيس القسـ دخدخ كريـبو  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شكور سعيد شوقي 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بوحيضر رقية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بودغدغ أحمد 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوشرمة عبد الحميد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوحبل عزالديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قريشي العيد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سمير محي الديف 9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم، 2018ماي  28مؤرخ في  533رار رقم ـــق

 جيجل -الصديق بن يحي بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم المالية والمحاسبة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية  -
 .2018أفريل  15جيجل المؤّرخ في  -وعمـو التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي والتجارية

 

 رر ـــــيـق
 

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

العمـو المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 
 جيجل. -والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي

ية العموـ االقتصادية المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمتحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.جيجل -والتجارية وعمـو التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي

جيجل، كل فيما  -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 لرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذي سينشر في النشرة ا يخصو، بتطبيق
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم 2018ماي  28المـؤرخ في  533ممحــق بالقـرار رقـم 
 جيجل -يحيبكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم الصديق بن  العموم المالية والمحاسبة

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم حيمراف 1
 رئيس القسـ سامي زعباط 2
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" صونية شتواف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" محمود كبيش 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" باديس بوغرة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فيصل حميقة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يبعمراف بور  7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" راضية زيف 8
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 الذي ،2017جانفي  29المؤّرخ في  125يعّدل القرار رقم ، 2018ماي  28مؤرخ في  534قرار رقم 
 كيمياء بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللييحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ال

 الشمف -بجامعة حسيبة بن بوعمي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01ي رقـ وبمقتضى المرسـو التنفيذ -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
عضاء المجنة العممية لقسـ الذي يحّدد القائمة االسمية أل 2017جانفي  29المؤّرخ في  125وبموجب القرار رقـ  -

  .الشمف -الكيمياء بكمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي
 .2018جانفي  22المؤّرخ في  02الشمف رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة حسيبة بف بوعمي -

 
 

 رر ـــــيـق
 

بكمية العمـو الكيمياء ء المجنة العممية لقسـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضا المادة األولى:
 الشمف. -الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 لقرار.، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا االشمف -حسيبة بف بوعمي

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

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحّدد لمقائمة االسمية  2017جانفي  29المؤّرخ في  125الذي يعّدل القرار رقم  2018ماي  28المـؤرخ في  534ممحــق بالقـرار رقـم 
 الشمف -ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي بجامعة حسيبة بن بوعمي

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ بعيميش زىرة 1
 رئيس القسـ مدانيحديدي  2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" العيداني يخمف 3
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" بمحاج فاطمة 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عزايز منصور 5
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" واض  بف صال  فوزية 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سردي أمينة 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" معداوي يمونة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحـدد القائمة االسمية ألعضـاء ، 2018ماي  28مـؤرخ في  535ـرار رقـم ــق
 تندوف  -عمي كافي المجمس العممي لممركز الجامعي

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438قعدة عاـ ذي ال 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
والمتضمف  2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف  22المؤرخ في  303-11وبمقتضى المرسـو التنفيذي  -

 .إنشاء مركز جامعي بتندوؼ، المتّمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2015ماي  31المؤّرخ في  212 وبموجب القرار رقـ -

 .لممركز الجامعي بتندوؼ
تندوؼ المؤرخ في أّوؿ  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي عمي كافي -

 .2018مارس 
 رر ـــــيـق

 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299- 05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  18ة تطبيقا ألحكاـ الماد المادة األولى:
والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ،2005غشت سنة  16الموافق 

 تندوؼ. -عمي كافيالمجمس العممي لممركز الجامعي 
وفقا لمجدوؿ  ،تندوؼ -عمي كافيز الجامعي تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممرك :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
، كل فيما تندوؼ -عمي كافييكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة المركز الجامعي  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء 2018ماي  28المـؤرخ في  535ممحق بالقـرار رقـم 

 تندوف -عمي كافي المجمس العممي لممركز الجامعي
 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 مديرة المركز الجامعي، رئيسة المجمس العممي لممركز الجامعي يحياوي فاطنة 1
 دير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼم حمدينة عبد هللا 2
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية فردي حماد 3
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 مدير معيد العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بف حرز هللا مراد 4
 مدير معيد العمـو والتكنولوجيا حامي خميفة 5
 المغة واألدب العربيمدير معيد  دمحمي مبروؾ 6
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بودالي دمحم 7
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتكنولوجيا بكوش دمحم فوزي  8
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بف عابد مختار 9
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بياض مصطفى 10
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا مداح عمار 11
 ممّثل أساتذة معيد العمـو والتكنولوجيا طالحي عبد الكريـ 12
 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية بف منصور عبد الكريـ 13
 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية صرصالحي عبد النا 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف معزوز ربيع 15
 أدرار -أستاذ بجامعة أحمد دراية لقصاصي عبد القادر 16
 أدرار -أستاذ بجامعة أحمد دراية محي الديف رشيد 17
 مسؤولة المكتبة تياح نعيمة 18
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2016فيفري  01المؤّرخ في  63يعّدل القرار رقم ، 2018ماي  28مؤرخ في  536قرار رقم 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنيـة العميا لألشــغال العمـوميــة

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17ئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ الر  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
والمتضّمف  2008يوليو  14الموافق  1429رجب  11المؤرخ في  218-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

   .الجامعةتحويل المدرسة الوطنية لؤلشغاؿ العمومية إلى مدرسة خارج 
الذي  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .انوف األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذي يحدد الق
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2016فيفري  01المؤّرخ في  63وبموجب القرار رقـ  -

 .لممدرسة الوطنيػة العميا لؤلشػػغاؿ العمػوميػػة
 .2018أفريل  19ي المؤرخ ف 89وبناًء عمى إرساؿ المدرسة الوطنيػة العميا لؤلشػػغاؿ العمػوميػػة رقـ  -

 

 رر ـــــيـق
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنيػة العميا  المادة األولى:
 لؤلشػػغاؿ العمػوميػػة.
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قا لمجدوؿ تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنيػة العميا لؤلشػػغاؿ العمػوميػػة، وف :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة المدرسة الوطنيػة العميا لؤلشػػغاؿ العمػوميػػة، كل فيما  :3المادة 
 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2018ماي  28حرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016فيفري  01المؤّرخ في  63الذي يعّدل القرار رقم  2018ماي  28المـؤّرخ في  536بالقرار رقم ممحق 
 المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنيـة العميا لألشــغال العمـوميــة

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 لممدرسة مديرة المدرسة، رئيسة المجمس العممي مقيدش فوزية 1
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدرج والشيادات رمكي بوجمعة 2
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف المتواصل والعبلقات الخارجية طاكي دمحم 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي آدـ أحمد بف يوسف 4
 رئيس قسـ اليياكل القاعدية  فدغوش فرحات 5
 رئيس قسـ المواد واليياكل  بد الوىابلفقير ع 6
 رئيسة المجنة العممية لقسـ اليياكل القاعدية دريش الزىرة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المواد واليياكل حديد دمحم 8
 ممّثل أساتذة قسـ اليياكل القاعدية عمير دمحم 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف تونسي خالد  10
 1البميدة  -أستاذ بجامعة سعد دحمب ديفبورحمة نور ال 11
 أستاذ بجامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا أوجيت نجيب 12
   أستاذ مشارؾ أواكمي أحمد 13
 مسؤولة المكتبة بوعكاز جميمة  14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء ، 2018ماي  28مؤرخ في  537ر رقم راـــق 

 البيـــض -بالمركز الجامعي نور البشير المجمس العممي لمعيد العموم
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2010سبتمبر سنة  9الموافق  1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  204-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -

 .اء مركز جامعي بالبيض، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنش
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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البيػػػض  -لمركز الجامعي نور البشيروبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ با -
 .2018مارس  18المؤّرخ في 

 رر ـــــيـق
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ء ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضا2005غشت سنة  16الموافق 

 البيػػػض. -العمـو بالمركز الجامعي نور البشيرالمجمس العممي لمعيد 
، البيػػػض -العموـ بالمركز الجامعي نور البشيرتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد  :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما البيػػػض -نور البشيرومدير المركز الجامعي يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف  :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018ي ما 28حرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 ستاذ طاىر حجاراأل                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضـاء الذي 2018ماي  28المؤرخ في  537ممحق بالقرار رقم 

 البيـــض -بالمركز الجامعي نور البشير مومالمجمس العممي لمعيد الع
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجمس العممي لممعيد عز الديف عبد الحميد 1
 مدير المعيد ماحي عبد الحميد 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدّرج والمسائل المرتبطة بالطمبة بف دحاف خالد 3
 يس قسـ التكنولوجيارئ عطاء هللا ادمحم 4
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة بوخبزة دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بولنوار نور الديف 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بربار دمحم 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حيمور كماؿ 8
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قطاؼ ياسيف 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوشة عباس 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حمودديف مصطفى م 11
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جوىري مصطفى 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بمخيرة سيد احمد ىشاـ 13

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية 2018ماي  28رار مؤرخ في ـــق

 "أحمـد درايـة"لدى جامعـة أدرار  
 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -
 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية

، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

، 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 2012أوت سنة  04المؤرخ في  302-12المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى  -
 .، المتضمف إنشاء جامعػة أدرار2001سبتمبر سنة  18المؤرخ في  01-269

، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة والعماؿ 2018فيفري سنة  05خ في نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤر  -
 .في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة أدرار

، المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنػة الخدمات 2018فيفري سنة  14نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -
 .اإلجتماعية لدى جامعة أدرار

 رر ـــــيـق
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة أدرار، المـادة األولى :
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 باسة عبد النبي، -03 يامة إبراىيـ، -02 عزوز ياسيف، -01
 موالي لكبير أحمد، -06 زويني العربي، -05 بايشي عبد الحميد، -04
     منصوري إسماعيل، -08 بكراوي عمار، -07

 األعضاء اإلضافيون : 
 رحموني إبراىيـ، -03 بف السيحمو دمحم الميدي، -02 يعيشي عبد هللا، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
كمف السيػد مدير جامعة أدرار، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي ي :4المادة 

 والبحث العممي.
                                   3129ماي  39حـرر بالجزائر في                                                                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                             

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017ماي  17المؤرخ في 513يعدل القرار رقم ، 2018ماي  30مؤرخ في  538رار رقم ـــق
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أم البواقي

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ التنفيذي  وبمقتضى المرسـو -
 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003

، 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06 -09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .منو 2لمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي، المعدؿ والمتمـ، السيما  المادة وا

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

، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس  إدارة جامعة 2017ماي  17المؤرخ في  513وبمقتضى القرار رقـ  -
 أـ البواقي، المعدؿ.

 رر ـــــيـق
 

، المعدؿ والمذكور أعبله، كما 2017ماي  17المؤرخ في  513يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.                  ينشر ىذا القرار في  :2المادة 
 2018ماي  30حرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                       
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أم البواقي قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة  

 ن:واألعضاء المعين  -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب 

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس فكرة سعيد -
مثل الوزير المكمف بالمالية،م عضو شيباني خالد -  
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عزود دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو قوجيل كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو لعرج دمحم -
فة العمومية واإلصبلح اإلداري،ممثل السمطة المكمفة بالوظي عضو داسة مصطفى -  
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، حافع األختاـ، عضو بوخاتـ كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو بازيف عبد الحق -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو محقوف دمحم الصديق  -
،والمدينة اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو بوسناف عبد الوىاب -  
  ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف عضو بعابشة نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف باإلتصاؿ، عضو جغادر عبد الجميل -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو بف طوباؿ عمي -
،ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية عضو بخوش نجيب -  
 ممثل الوالي. عضو بوزوالغ عمي -
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 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات، عضو نموشي عبد الحق  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير، عضو بوكثير جبار  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة،  عضو زىرور عقبة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التكنولوجيا، عضو لعور صال  -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، ممثل عضو بوالعاـ ببلؿ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو موجاري مسعود -
ضوع بمعابد ياسيف -  ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، 
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو عشي فات  -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو شرفي نوفل -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة. عضو معمري أسماء -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2018ماي  30مؤرخ في  539رقم  ــرارـق

 2لدى جامعة وىران  كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذو القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذو القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .2مف إنشاء جامعة وىراف ، والمتض2014
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 2015أكتوبر  6المؤرخ في  968وبمقتضى القرار رقـ  -

 ، المتمـ. 2اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة وىراف 
 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة وىراف 
ء مجمس كمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة وىراف تحدد القائمة اإلسمية ألعضا :2 الـمادة

 في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. 2
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3 الـمادة

 2018 ماي 30حرر بالجزائر في                           
 بحث العممي وزير التعميم العالي وال  

 األستاذ طاىر حجار                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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2قائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة وىران   
  

 الصفة اإلسم والمقب
 عميد الكمية، رئيسا بولنوار بشير -
 رئيس المجمس العممي لمكمية سالـ عبد العزيز -
 مدير مخبر بويعقوب أحمد -
 مدير مخبر بف زياف عبد الباقي -
 مدير مخبر درباؿ عبد الباقي -
 مديرة مخبر آيت حبوش وىيبة -
 مدير مخبر شواـ بوشامة -
 رئيس قسـ العمـو اإلقتصادية بقادة دمحم -
ـ العمـو التجاريةرئيسة قس بومبلح عزيزة -  
 رئيسة قسـ عمـو التسيير غشي فائزة -
 رئيس قسـ المالية والمحاسبة فرحاوي مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلقتصادية مباركي ناصر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلقتصادية رويسات عبد الناصر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير   طاىر لعرج -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير   بوري شوقي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية   داودي صال  -
األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية  ممثمة منتخبة عف  ركيبة سميمة -  
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المالية والمحاسبة  عيبو أمينة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المالية والمحاسبة  جبلؿ عامر نزىة -
قسـ العمـو اإلقتصادية ممثل منتخب عف الطمبة عف بف عودة ياسيف -  
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو التسيير صوالي ىشاـ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ العمـو التجارية عقاب فاطمة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ المالية والمحاسبة بوكوسة سفياف -
وعماؿ الخدمات ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف بف مرزوؽ فوزية -  
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات تيرس صال  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  ،2018ماي  30مؤرخ في  540رقم  قــرار

 2انلدى جامعة وىر  مجمس معيد الصيانة واألمن الصناعي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذو القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 63، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 2003



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   395

 

 

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

سبتمبر سنة  22الموافق  1435ذو القعدة عاـ  27المؤرخ في  261-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ   -
 .2، والمتضمف إنشاء جامعة وىراف 2014

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد الصيانة واألمف 2015أكتوبر  6المؤرخ في  969وبمقتضى القرار رقـ  -
 .2الصناعي لدى جامعة وىراف 

 رر ــــــقي
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  63تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .2لدى جامعة وىراف القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد الصيانة واألمف الصناعي 
في الجدوؿ  2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس معيد الصيانة واألمف الصناعي لدى جامعة وىراف  :2الـمادة 

 الممحق ليذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الـمادة 
 2018 ماي 30حرر بالجزائر في     

 عميم العالي والبحث العممي وزير الت  
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
2قائمة أعضاء مجمس معيد الصيانة واألمن الصناعي لدى جامعة وىران   

  

 الصفة اإلسم والمقب
ر المعيدمدي بف عياد أحمد -  
 رئيس المجمس العممي لممعيد نور الديف رشيد -
 مديرة مخبر لونيس زبيدة -
 رئيس قسـ الصيانة واألجيزة مكي إبراىيـ الخميل -
 رئيس قسـ األمف الصناعي والبيئة قدار دمحم -
 رئيس قسـ الصيانة في اإللكتروميكانيؾ اجموع عبد العزيز -
ي مصف األستاذية عف قسـ الصيانة في اإللكتروميكانيؾممثل منتخب عف األساتذة ذو  بمعريفي فريد -  
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ األمف الصناعي والبيئة لبصير حياة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ األمف الصناعي والبيئة حبار شفيقة -
ة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الصيانة واألجيزةممثمة منتخبة عف األساتذ قندوز جيبللية -  
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الصيانة واألجيزة عصماني زينب -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بمماحي عبد الواحد -
ارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلد بوعقميف فاطمة الزىراء -  
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الصيانة واألجيزة قرويمة طو -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الصيانة في اإللكتروميكانيؾ بف شييدة جموؿ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ األمف الصناعي والبيئة منصور دمحم -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن، 2018ماي  30مؤرخ في  541قـــرار رقم 
 إنشاء األقسام المكونة لمعيد التكنولوجيا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .منو 58، الذي يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة 2003
، 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7في المؤرخ  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .أـ البواقي، المعدؿ والمتمـ والمتضمف إنشاء جامعة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 رر ـــــيـق
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  58تطبيقا ألحكاـ المادة  لمادة األولى:ا
، المعدؿ و المتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 جامعػة أـ البواقي. –إنشػاء األقساـ المكونػة لمعيد التكنولوجيا 
 األقساـ التالية: -جامعػة أـ البواقي –تنشأ لدى معيد التكنولوجيا   :2المادة 

 ،قسـ القياسات الفيزيائية 
 .قسـ تسيير المؤسسات واإلدارات 

يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أـ البواقي، كل فيما يخصو،  :3المادة 
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في

 

                                                                                                                                             2018ماي  30حرر بالجزائر في 
 وزير التعميم العالي والبحث العممي

 األستاذ طاىر حجار                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية، 2018جوان  3مؤرخ في  542رار رقم ـــق
 1وىران -لقسم الفنون بكمية اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمة

 

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

 .بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .الذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ألوؿ عاـ ربيع ا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2015جويمية  15المؤّرخ في  448وبموجب القرار رقـ  -
 .1الفنوف بكمية اآلداب والفنوف بجامعة وىراف

تخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية اآلداب والفنوف بجامعة أحمد بف وبناًء عمى محضر ان -
 .2018مارس  14المؤّرخ في  1وىراف  -بمة

 

 رر ـــــيـق
 

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

 .1وىراف -القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية اآلداب والفنوف بجامعة أحمد بف بمة
 -بجامعة أحمد بف بمةتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية اآلداب والفنوف  :2المادة 

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

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق
 2018 جوان 03في  حرر بالجزائر    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ألعضاء الذي يحدد القائمة االسمية، 2018جوان  3المـؤرخ في  542ممحــق بالقـرار رقـم 

 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة اآلداب والفنون  كميةالمجنة العممية لقسم الفنون ب
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذة، رئيسة المجنة العممية لمقسـ طامر أنواؿ 1
 رئيس القسـ نقاش غانـ 2
 أستاذ صياد سيد أحمد 3
 أستاذة إدريس ليمى 4
 أستاذة الزاوي فتيحة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ز بنعمرعزو  6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" إميموف بف براىيـ 7
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" عثماف مميكة 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" قداسي خيرة 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألعضاء المجنة العممية يحدد القائمة االسمية، 2018جوان  03مؤرخ في  543قرار رقم 

 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة لقسم المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والفنون 
 

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

 .لمعّدؿ والمتّمـبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، ا
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 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

غشت سنة   23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .اـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذي يحّدد مي 2003

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

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2015جويمية  15المؤّرخ في  449وبموجب القرار رقـ  -
 .1المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والفنوف بجامعة وىراف

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والفنوف بجامعة  -
 .2018مارس  14المؤّرخ في  1وىراف  -أحمد بف بمة

 

 رر ـــــيـق
 

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

قسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والفنوف بجامعة أحمد بف القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ل
 .1وىراف -بمة

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والفنوف بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف -أحمد بف بمة

، كل فيما يخصو، 1وىراف -ر العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمةيكمف المدي :3المادة 
 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2018 جوان 03حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 طاىر حجار األستاذ                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018جوان  3المـؤرخ في  543ممحــق بالقـرار رقـم 
 1وىران -بن بمةبجامعة أحمد  المجنة العممية لقسم المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والفنون 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس المجنة العممية لمقسـ بنى عيسى عبد الحميـ 1
 رئيسة القسـ سعد هللا زىرة 2
 أستاذ اسطمبوؿ ناصر 3
 أستاذ بف سعيد دمحم 4
 أستاذ برونة دمحم 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" ىني سينية 6
 ـ "أ"أستاذ محاضر قس بوشيبة الطيب 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حاج عمي فاضل 8
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" سراج سياـ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2018جوان  03مؤرخ في  قــرار
 لدى المركـز الجامعـي عين تموشنت "بمحاج بوشعيب" 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

 .المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
-08، يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ 2016فيفري سنة  22المؤرخ في  75-16المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى  -

 .، المتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تموشنت2008جويمية سنة  09المؤرخ في  205
، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي العماؿ في لجنة 2018ريل سنة أف 30نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي عيف تموشنت
، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة في لجنة 2018ماي سنة  02نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .عيف تموشنت الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي
، المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمػات 2018ماي سنة  22نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .اإلجتماعيػة لػدى المركز الجامعي عيف تموشنت
 رر ـــــيـق

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز الجامعي عيف تموشنت، المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2 المـادة

 األعضاء الدائمون: 
 يحي حولية، -03 سبع ىجيرة، -02 مسعودي أدمحم، -01
 لشبلش دمحم، -06 بف جريد فاطمة الزىراء، -05 بوزياف الرحماني ىاجر، -04
     زعيمي نادية، -07

 األعضاء اإلضافيون : 
 أوسعد حكيمة، -03 العابدي وىيبة، -02 ف دحماف،بف زقير ب -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
مدير المركز الجامعي عيف تموشنت، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية يكمف السيػد  :4المادة 

 عالي والبحث العممي.لوزارة التعميـ ال
                                   3129جوان  14حـرر بالجزائر في                                                                

 عميم العالي والبحث العممي وزير التع/                                                                                                   
 األمين العام                                                                                                             
 ي أدمحم دمحم صالح الدينصديق                                                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 نة الخدمات اإلجتماعيةيتضمن تجديد تشكيمة لج 2018جوان  03مؤرخ في  قــرار
 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة الجزائر غرب 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82ـ بمقتضى المرسـو رق -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95رقـ  بمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 .المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العمميالمحدد لصبلحيات وزير 
، 2004ديسمبر سنة  22 الموافق 1425ذي القعدة عاـ  10 ؤرخ فيػالقػرار الوزاري المشتػرؾ المػبمقتضى  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا
 .المعدؿ والمتمـ

، المتضمػف التشكيمة النيائيػة ألعضاء لجنػة الخدمػات 2018فيفري سنة  27حضر المػؤرخ في نظػػػػػػػرا لمم -
 .اإلجتماعيػة لػدى مديرية الخدمات الجامعية الجزائر غرب
 

 رر ـــــيـق
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية الجزائر غرب. المـادة األولى:
 تكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:ت :2المـادة 

 األعضاء الدائمون : 
 بودخيمة عبد الرحماف، -03 منصوري موسى، -02 صبلح محمود، -01
 شينوف رفيق، -06 جخنوف زوبير، -05 عمياف دمحم، -04
 دحوش إبراىيـ، -09 رحموف الطيب، -08 كمبوز عبد الحق، -07

 

 يون: األعضاء اإلضاف
   دحامنة دمحم، -02 عمواني حميدو، -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
تكمف السيػدة مديػرة الخدمات الجامعية الجزائر غرب، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية  :4المادة 

 يـ العالي والبحث العممي.لوزارة التعم
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 البحث العممي وزير التعميم العالي و ع/                                                                                             
 األمين العام                                                                                                        

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                  
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2018جوان  03مؤرخ في  ـرارقـ
 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة تممسـان 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .ي العاـ لموظيفة العموميةالقانوف األساس
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .اء الحكومة، المعدؿالمتضمف تعييف أعض
، 1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ
، 2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2004ديسمبر سنة  22 الموافق 1425ذي القعدة عاـ  10 ؤرخ فيػالقػرار الوزاري المشتػرؾ المػبمقتضى  -

، ومشتمبلتياالمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا 
 .المعدؿ والمتمـ

، المتضمف فػرز األصوات الخاصة باإلنتخاب لجنة الخدمات 2018مارس سنة  07نظػػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 .اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تممساف

لجنػة الخدمػات ، المتضمػف التشكيمة النيائيػة ألعضاء 2018مارس سنة  19نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -
 .اإلجتماعيػة لػدى مديرية الخدمات الجامعية تممساف

 رر ـــــيـق
 

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

 األعضاء الدائمون: 
 سعيدي سمير، -03 تريكي عبد الحق، -02 مبازة مكي،غ -01
 بوعياد حسيف، -06 بف يحي عبد الكريـ، -05 حربيط سيدي دمحم بف عمي، -04
     يوسفي دمحم، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   عبدوف ىواري، -02 حجاوي قدور، -01

 ف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.( سنوات إبتداء م03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية تممساف، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة  :4المادة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
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 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                              
 األمين العام                                                                                                         
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                 
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 الخدمات اإلجتماعية يتضمن تجديد تشكيمة لجنة 2018جوان  03مؤرخ في  قــرار
 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة سـوق أىـراس 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المتعمق 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95قـ بمقتضى المرسوـ التنفيذي ر  -

 .المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .تعميـ العالي والبحث العمميالمحدد لصبلحيات وزير ال
، 2004ديسمبر سنة  22 الموافق 1425ذي القعدة عاـ  10 ؤرخ فيػالقػرار الوزاري المشتػرؾ المػبمقتضى  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا
 .المعدؿ والمتمـ

، المتضمف فػرز األصوات الخاصة باإلنتخػاب لجنة الخدمات 2018مارس سنة  07ػر المػؤرخ في نظػػػػػػػرا لممحض -
 .اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية سوؽ أىراس

، المتضمػف التشكيمة النيائيػة ألعضاء لجنػة الخدمػات 2018مارس سنة  19نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -
 .الخدمات الجامعية سوؽ أىراساإلجتماعيػة لػدى مديرية 

 

 رر ـــــيـق
 

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

 األعضاء الدائمون: 
 شدادي دمحم الطاىر، -03 لحفاية كماؿ، -02 مناس سناء، -01
 بف صبيحي عادؿ، -06 طبيب يونس، -05 بساسحية منير، -04
     بف صافي رب ، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   دريفوؿ ثريا، -02 بوعبلؽ رفيقة، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
ف مديػر الخدمات الجامعية سوؽ أىراس، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة يكم :4المادة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
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 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                             
 األمين العام                                                                                                          

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                  
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 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2018جوان  06مؤرخ في  قــرار
 ـو لخضـر"لدى جامعــة الـوادي "حم 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 1982بر سنة سبتم 11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2013ناير سنة ي 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 2015جواف سنة  22المؤرخ في  161-15المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى  -

 .، المتضمف إنشاء جامعػة الوادي2012جواف سنة  04المؤرخ في  12-243
، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة في لجنة 2018أفريل سنة  26نظػػػػػػػرا لممحضػر المػؤرخ في  -

 .الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة الوادي
، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي العماؿ في لجنة 2018أفريل سنة  26نظػػػػػػػرا لممحضػر المػؤرخ في  -

 .الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة الوادي
، المتضمػف التشكيمة النيائيػة ألعضاء لجنػة الخدمػات 2018أفريل سنة  29ػػػػرا لممحضر المػؤرخ في نظػػػ -

 .اإلجتماعيػة لػدى جامعة الوادي
 رر ـــــيـق

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة الوادي. المـادة األولى:
 اء اآلتية أسماؤىـ :تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعض :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 ناني الصادؽ ، -03 عطاطفة ىاجر، -02 غرايسة عمار، -01
 جراية الصادؽ، -06 ميسة عبد الوىاب، -05 قدادرة شوقي ، -04
 ميدة نبيل، -09 بوخزنة حسف، -08 شمسة عمي، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
   بميمي الطاىر، -02 عدايكة سامية، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
يكمف مديػر جامعة الوادي، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي : 4المادة 

 والبحث العممي.
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 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                              
 األمين العام                                                                                                         

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                   
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 سمية ألعضاء مجمسيحدد القائمة اإل ،2018جوان  07مؤرخ في  544رقم  قــرار
 جيجل معةلدى جا العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييركمية 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسـو الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

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

  .المعدؿ والمتمـ  ، والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،2003
، 2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 2009ديسمبر  21المؤرخ في  346وبمقتضى القرار رقـ  -

 ية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة جيجل، المتمـ.اإلقتصاد
 

 يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة جيجل كمية قائمة االسمية ألعضاء مجمسال
 العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة جيجل تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية :2الـمادة 

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

 2018 جوان 07حرر بالجزائر في     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة جيجل جمس كميةقائمة أعضاء م
 الصفة   والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا مبيروؾ دمحم البشير -
 رئيس المجمس العممي لمكمية حديد مختار -
 رئيس قسـ عمـو التسيير حمودة نسيـ -
 رئيس قسـ العمـو التجارية بورمة ىشاـ -
 العمـو اإلقتصادية رئيس قسـ بودخدخ كريـ -
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة زعباط سامي -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو األقتصادية والتجارية وعمـو التسيير سبلمنة دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية بولحية الطيب -
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 ألساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجاريةممثل منتخب عف ا مسكيف عبد الحفيع -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير نجيمي عيسى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلقتصادية جميط طاىر -
 ف قسـ العمـو المالية والمحاسبةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية ع شتواف صونيا -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سوفي نبيل -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف معيزي نجاة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات جاب الخير طاىر -
 التقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف و  بولحباؿ توفيق -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو التجارية بوجدير عادؿ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ عمـو التسيير رويب  فطيمة -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ العمـو اإلقتصادية بوصبيعة صباح -
 والمحاسبةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو المالية  مرغيت إسماعيل -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ التعميـ األساسي لمعمـو األقتصادية والتجارية وعمـو التسيير محصوؿ ببلؿ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ،2018جوان  07مؤرخ في  545رقم  قــرار

 جيجل لدى جامعة قة واإلعالم اآلليالعموم الدقيكمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

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

  .، والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ2003
 ،2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 منو، 39و 37ال سيما المادتاف  الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لكمية العموـ الدقيقية ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة 2013مارس  24المؤرخ في  213وبمقتضى القرار رقـ  -

 واإلعبلـ اآللي لدى جامعة جيجل. 
 

 يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
 ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .العمـو الدقيقة واإلعبلـ اآللي لدى جامعة جيجل كمية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
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في الجدوؿ العموـ الدقيقة واإلعبلـ اآللي لدى جامعة جيجل تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية  :2الـمـادة 
 الممحق ليذا القرار.

 ميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتع :3الــمـادة 
 2018 جوان 07حرر بالجزائر في               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                   
 العموم الدقيقة واإلعالم اآللي لدى جامعة جيجل قائمة أعضاء مجمس كمية

 الصفة والمقب اإلسم
 عميد الكمية، رئيسا بونامس عبد الحفيع -
 رئيسة المجمس العممي لمكمية لعوير دليمة -
 رئيس قسـ الفيزياء برباج عز الديف -
 رئيس قسـ الكيمياء بوجردة عز الديف -
 رئيس قسـ الرياضيات بشيربف صويم   -
 رئيس قسـ اإلعبلـ اآللي بوسطوة رياض -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمرياضيات واإلعبلـ اآللي لمواري عمي -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لعمـو المادة حاروش كماؿ -
 مدير مخبر بمغبسي مبروؾ -
 مدير مخبر بوطاري نور الديف -
 مدير مخبر حوات صال  -
 مدير مخبر يارو مصطفى -
 مدير مخبر بومعيزة أحسف -
 مدير مخبر كرادة دمحم -
 مدير مخبر بوعيف عبد الحميد -
 مديرة مخبر بقاح يمينة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء ونوغي نبيل -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء مريش فايزة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء ة مسعودبف عمير  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء مساعدية اليميف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات بوالشعير عبد الرحماف -
 ذوي مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات ممثل منتخب عف األساتذة زرزايحي الطاىر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآللي مميط عمي -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآللي بوكراعة ذو الكفل -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف لعتر عز الديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف لؾبوخموط عبد الما -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الفيزياء سعيود نسريف -
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 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الكيمياء  خبمي زينب -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الرياضيات غبغوب رانية -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اإلعبلـ اآللي بيروؾ حسيف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ التعميـ األساسي لعمـو المادة ياسركرود  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ التعميـ األساسي لمرياضيات واإلعبلـ اآللي بوالصوؼ عبد الرؤوؼ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عبدي عبد المالؾ -
 ستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الم قميحة راب  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل ،2018جوان  07مؤرخ في  546رقم  قــرار

 جيجل لدى جامعة العموم والتكنولوجيامجمس كمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىضبمقت -

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

  .ؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعد2003
 ،2003غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 2009ديسمبر  21المؤرخ في  345وبمقتضى القرار رقـ  -

 والتكنولوجيا لدى جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ. 
 

 يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  لمادة األولى:ا
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .لدى جامعة جيجل كمية العمـو والتكنولوجيا القائمة االسمية ألعضاء مجمس
 في الجدوؿ الممحقلدى جامعة جيجل  العموـ والتكنولوجيا تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية :2الـمـادة 

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

 2018 جوان 07حرر بالجزائر في     
 عممي وزير التعميم العالي والبحث ال  

 األستاذ طاىر حجار                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العموم والتكنولوجيا لدى جامعة جيجل قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة      والمقب اإلسم  
 عميد الكمية، رئيسا مقيدش دمحم الرشيد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية زازوة عمي -
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ بف قديدح توفيق -
 رئيسة قسـ اإللكتروتقنية حفصاوي إلياـ -
 رئيس قسـ اآللية بوالنار نعماف -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية والري  بوراوي ىشاـ -
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق بوالنار نجـ الديف -
 ة الميكانيكيةرئيس قسـ اليندس بوالنش سمير -
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية رويدي طارؽ  -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو والتكنولوجيا بمحيمر نصر الديف -
 مديرة مخبر بورماد فريدة -
 مدير مخبر عميرة عبد الرزاؽ -
 مدير مخبر عبلؽ ىشاـ -
 مدير مخبر بوبرط  حميد -
 مدير مخبر مميط عادؿ -
 مدير مخبر لفويوي موسى -
 مدير مخبر مسيود صال  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ صوكو عمار -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ مزدور دنيازاد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقنية طيبوش عمار -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآللية بودف توفيق -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآللية بوباكير أحسف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والري  لبيوض شعيب -
 ة عف قسـ ىندسة الطرائقممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذي رضا كماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المعمارية بوالشعير عمار -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف قميحة فطيمة -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عبد العزيز سامية -
 كترونيؾممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اإلل مشقف عزيز -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اإللكتروتقنية مريش سفياف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ ىندسة الطرائق بوفنار كنزة -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اآللية منيع رميسة -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اليندسة المدنية والري  زعيمة يسرى  -
 ف الطمبة عف قسـ اليندسة الميكانيكيةممثل منتخب ع زمور إقباؿ -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اليندسة المعمارية لونيس دينة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ التعميـ األساسي لمعمـو والتكنولوجيا بورويسة عقبة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات جزيري عزيز -
 مثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتم حنؾ سمير -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 سمية ألعضاء مجمسيحدد القائمة اإل ،2018جوان  07مؤرخ في  547رقم  قــرار
 جيجل لدى جامعة عموم الطبيعة والحياةكمية 

 

 لبحث العممي،إن وزير التعميم العالي وا
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

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

  .جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء 2003
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة 2013مارس  24المؤرخ في  214وبمقتضى القرار رقـ  -

 والحياة لدى جامعة جيجل. 
 

 يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24رخ في المؤ  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  لمادة األولى:ا
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .لدى جامعة جيجل كمية عمـو الطبيعة والحياة مجمس القائمة االسمية ألعضاء
 في الجدوؿ الممحقلدى جامعة جيجل  عموـ الطبيعة والحياة تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية :2لـمادة ا

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

 2018 جوان 07حرر بالجزائر في                
 ي والبحث العممي وزير التعميم العال  

 األستاذ طاىر حجار                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عموم الطبيعة والحياة لدى جامعة جيجل قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 عميد الكمية، رئيسا لغوشي السعيد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بوزنوف عز الديف -
 مدير مخبر لحوؿ مصباح -
 مدير مخبر معياش بوعبلـ -
 مدير مخبر رشرش حسيف -
 مدير مخبر دبيش طو حسيف -
 رئيس قسـ عمـو المحيط والعمـو الفبلحية بوالجدري دمحم -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لعمـو الطبيعة والحياة شير الديف صادؽ -
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 رئيس قسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية مصطفىبوحوس  -
 رئيسة قسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذية )ـ( موساوي ساجية رولة -
 رئيس قسـ عمـو األرض والكوف  طكوؾ مصطفى -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ  عمـو األرض والكوف  مبروؾ فات  -
 ب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذيةممثل منتخ صيفور دمحم -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذية عكرـو سعاد -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف خروبة حسيبة -
 عف سمؾ األساتذة المساعديف ممثمة منتخبة يبلص شيرة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عبللوش رضا -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات دسدوس عبد الرشيد -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ عمـو المحيط والعمـو الفبلحية لميشيش خمود -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ البيولوجيا الجزيئية والخموية سةصباط رمي -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الميكروبيولوجيا التطبيقية وعمـو التغذية عفاف نسريف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ التعميـ األساسي لعمـو الطبيعة والحياة بوباكير فايزة -
 لطمبة عف قسـ عمـو األرض والكوف ممثمة منتخبة عف ا باغي عائشة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاء يحدد القائمة اإل ،2018جوان  07مؤرخ في  548رقم  قــرار

 جيجل لدى جامعة اآلداب والمغاتمجمس كمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17اسي رقـ المرسوـ الرئ ىبمقتض -

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

  .، والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ2003
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03تضى المرسـو التنفيذي رقـ وبمق -

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اآلداب والمغات ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية 2013مارس  24المؤرخ في  216وبمقتضى القرار رقـ  -

 لدى جامعة جيجل. 
 يقـــــــرر

 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:  
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .لدى جامعة جيجلاآلداب والمغات كمية  مجمس القائمة االسمية ألعضاء
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 ليذا في الجدوؿ الممحقلدى جامعة جيجل اآلداب والمغات  جمس كميةتحدد القائمة االسمية ألعضاء م :2الـمادة   
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الـمادة   
 2018جوان  07حرر بالجزائر في                

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 طاىر حجاراألستاذ                      

                                   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لدى جامعة جيجلاآلداب والمغات  قائمة أعضاء مجمس كمية

 الصفة والمقب اإلسم
 عميد الكمية، رئيسا بولعسل كماؿ -
 ئيس المجمس العممي لمكميةر  خرفي دمحم الصال  -
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي اللوسي عثماف -
 رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية بعيو أحسف -
 رئيس قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية بوتيوتة عبد المالؾ -
 مدير مخبر بومزبر الطاىر -
 مدير مخبر لحمي  عيسى -
 ف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية   ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مص بف حبيمس بكير -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية    فنيط عز الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي قحاح توفيق -
 ذوي مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربيممثل منتخب عف األساتذة  بولعسل السعيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة الفرنسية راج  عبد الوىاب -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة الفرنسية بودبوبة فتيحة -
 قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية    ممثمة منتخبة عف الطمبة عف صدور أسماء -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ المغة واألدب العربي حنؾ عبد الوىاب -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اآلداب والمغة الفرنسية بوالعاـ فوزي  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات فنيزة عدالف -
 عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب  مالؾ فيصل -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل ،2018جوان  07مؤرخ في  549رقم  قــرار

 جيجل لدى جامعة الحقوق والعموم السياسيةمجمس كمية 
 

 عممي،إن وزير التعميم العالي والبحث ال
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

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

  .يجل، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة ج2003
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعمـو 2009أكتوبر  5المؤرخ في  256وبمقتضى القرار رقـ  -
 السياسية لدى جامعة جيجل. 

 يقـــــــرر
 

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

 .لدى جامعة جيجل كمية الحقوؽ والعموـ السياسية القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ لدى جامعة جيجل  الحقوؽ والعموـ السياسية تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية :2المادة 

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

 2018 جوان 07حرر بالجزائر في                     
 العالي والبحث العممي  وزير التعميم  

 األستاذ طاىر حجار                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة جيجل قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 رئيساعميد الكمية،  كاممي مراد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية سمار نصر الديف -
 مدير مخبر قريمس عبد الحق -
 رئيس قسـ العمـو السياسية عتامنة رشيد -
 رئيس قسـ الحقوؽ  لرقـ رشيد -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  خشموف مميكة -
 ستاذية عف قسـ العمـو السياسية ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوي مصف األ حمـو فريدة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوي مصف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية بمعيفة أميف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بولعراوي الصادؽ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف شعباف رمضاف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمية ألعضاءيحدد القائمة اإل ،2018جوان  07مؤرخ في  550رقم  قــرار

 جيجل لدى جامعة العموم اإلنسانية واالجتماعيةمجمس كمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  ىبمقتض -

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

  .المعدؿ والمتمـ  ، والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،2003
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غشت سنة  23الموافق  1424ية عاـ جمادى الثان 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -
 .منو 39و 37الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف  ،2003

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية 2013مارس  24المؤرخ في  215وبمقتضى القرار رقـ  -
 والمتمـ. واإلجتماعية لدى جامعة جيجل، المعدؿ

 يقـــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية لدى جامعة جيجل القائمة االسمية ألعضاء مجمس
في الجدوؿ لدى جامعة جيجل  نسانية واإلجتماعيةالعموـ اإل تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية :2المادة 

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

 2018 جوان 07حرر بالجزائر في                  
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 حجار األستاذ طاىر                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة جيجل قائمة أعضاء مجمس كمية
 الصفة والمقب اإلسم

 ية، رئيساعميد الكم شكور السعيد شوقي -
 رئيس المجمس العممي لمكمية حمدي دمحم الفات  -
 رئيس قسـ عمـ االجتماع بوقمموف داود -
 رئيس قسـ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ بوسعدية مسعود -
 رئيسة قسـ عمـ النفس، عمـو التربية واألرطفونيا بشتة حناف -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو اإلنسانية بوربيع جماؿ -
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو اإلجتماعية لربيعكواىي ا -
 رئيس قسـ عمـو وتقنيات نشاطات التربية البدنية والرياضية شييب عادؿ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف شرباؿ مصطفى -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بورحمي كريمة -
 سـ  عمـ اإلجتماعممثل منتخب عف الطمبة عف ق طالب زكرياء -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ عمـ النفس، عمـو التربية واألرطفونيا شريبط مريـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو اإلعبلـ واإلتصاؿ بولحميب ياسيف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ التعميـ األساسي لمعمـو اإلجتماعية روانة ىدى -
 تخب عف الطمبة عف قسـ التعميـ األساسي لمعمـو اإلنسانيةممثل من بوكميوة عادؿ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو وتقنيات نشاطات التربية البدنية والرياضية ساي  صبلح -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بيموؿ عبد المنعـ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإل بودليو احسف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2016جويمية   26المؤرخ في  887يعدل القرار رقم ، 2018جوان  7مؤرخ في  551رقم  قــرار
 ارة المدرسة الوطنية العميا لمري يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إد

 

 يم العالي والبحث العممي،إن وزير التعم
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .ل المدرسة الوطنية العميا لمري إلى مدرسة خارج الجامعةوالمتضمف تحوي
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .منو 24الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2016جويمية  26المؤرخ في  887وبمقتضى القرار رقـ  -

 المعدؿ. المدرسة الوطنية العميا لمري،

 يقـــــــرر
 

، المعدؿ،والمذكور أعبله، كما  2016جويمية  26المؤرخ في  887يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  ألولى:المادة ا
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018 جوان 07حرر بالجزائر في          

 يم العالي والبحث العممي وزير التعم  
 األستاذ طاىر حجار                     

                     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الوطنية العميا لمري  المدرسة قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المعينون:  -1
 القطاع الصفة االسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا عبادلية دمحم الطاىر  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو خنوؼ عز الديف -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو عباس ىجيرة -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف،  عضو مارخضروف ع -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو بوجمعة ميدي -
 ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو بوزياف دمحم الشريف -
 كمف بالطاقة،ممثل الوزير الم عضو عكوش عبدالمالؾ -
صبلح المستشفيات، عضو جمعي أحمد -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية ، عضو مسكري دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو رزوؽ لطفي -
 البحري.ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد  عضو كسيرة دمحم -
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 األعضاء المنتخبون:  -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التييئة العمرانية وىندسة الري، عضو حاج صادوؽ أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ السقي وتصريف المياه، عضو رسوؿ عبد العزيز -
 ري،ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الري الحض عضو جبلب دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو ببللي منير -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو زيباؾ عصاـ -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيف، عضو قميعي جعفر -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و عماؿ الخدمات، عضو بف عميروش حبيبة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و عماؿ الخدمات،  عضو ومديفرباحي ب -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة، عضو ولد بابا عمي عبد الحق -
 ممثل منتخب عف الطمبة. عضو دبيب أيوب -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016أفريل  14المؤرخ في  245عدل القرار رقم ي، 2018جوان  07مؤرخ في  552رار رقم ـــق

 بشار الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .ة، المعدؿتعييف أعضاء الحكوم والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -

 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
، 2009يناير سنة  4الموافق  1430اـ محـر ع 7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
، الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2016أفريل  14المؤرخ في  245قرار رقـ وبمقتضى ال -

 بشار، المعدؿ.
 يقـــــــرر

 

، المعدؿ والمذكػور أعبله، كما 2016أفريل  14المؤرخ في  245يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2018 جوان 07حرر بالجزائر في          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بشار
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بف طاطا سمير -
 بالمالية، ممثل الوزير المكمف عضو بف سعيد دمحم -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو جغابة طيب -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو عيمور نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو بوبكر دمحم -
 واإلصبلح اإلداري، ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية عضو بوعقل بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو خالدي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو تبيش راب  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو عايش عبد الرحماف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة والطاقات المتجددة،  عضو ببلؽ جيبللي -
 ير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،ممثل الوز  عضو قاسف أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية، عضو بودبوزة نصر الديف -
صبلح المستشفيات، عضو بف الديف سميماني  -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوالي. عضو رايس العيد -

 

 "...........................................تغييروالباقي بدون  ......................................"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضّمن تأىيل مؤسسات الّتعميم العالي ،2018جوان  07مؤرخ في  553رقم  قــرار
  وتنظيـم الّتأىيـل الجامعـي ومنحـو    لمّتكوين لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.
شػت سنة غ 17الموافػق  1419ربيع الثاني سنة  24المؤرخ في  254-98وبمقتضى المرسوـ التػنفيذي رقػـ  -

والمتعمق بالتػكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامػعي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما  1998
 منو. 113و 9المادتيف 

 2003غشت سنػة  23الموافق  1424جمادى الثاني عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  -
 .بتنظيـ وسير الجامعة، المعّدؿ والمتّمـ والمحّدد لممياـ والقواعد الخاصة

 2013ينايػر سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  -
 .يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميذي والّ 

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

 يـقــــــرر
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غشت سػنة  15المؤرخ في  432-76مف المرسػوـ التنفيذي رقػـ  111و 7تطبيقا ألحكػاـ المادتيف  المادة األولى:
ىيل مؤسسات التعميـ العالي اآلتي ، ييػدؼ ىػذا القػرار إلى تػأه، المعدؿ والمتمـ، المذكور أعبل1776

 ذكرىا لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتػنظيـ التأىيل الجامعي ومنحػو:
، جامعة أـ البواقي، جامعة 4جامعة البويرة، جامعة الجمفة، جامعة غرداية، جامعة سطيف الجامعات:

  .ورقمة، جامعة بسكرة، جامعة تممساف، جامعة معسكر

 . لئلعبلـ اآللي، المدرسة الوطنية العميا الدراسات العميا التجارية ةمدرسالمدارس: 

 تحػّدد قػائػمة الّتخصصات المفػتوحة لمّتأىيل في ممحق ىذا القرار.   :3المادة 
( سنوات ابتداًء مف تػاريخ إمضائو 42يبقى الّتأىيل الممنوح بموجػب ىذا القرار ساري المفعوؿ لمدة أربع ) :4المادة 

 1776أوت  15المؤرخ في  432-76مػف المرسوـ التنفيذي رقـ  113و 14لػتقيد بأحكاـ المادتيف مع ا
 المذكور أعبله.              

يكّمػف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء مؤسسات الّتعميـ العالي المذكورة أعبله، كّل فيػما  :5المادة 
                    يخصو، بتنفيذ ىػذا القرار.     

 يػنشر ىػذا الػقػرار في النػشرة الرسػمية لمتعػميـ العالي والبحث العممي. :6المادة 
 2018 جوان 07حـرر بالجزائر في                                                                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمّتكوين جامعـة البويرةوالمتضّمن تأىيل ، 2018جوان  07مؤرخ في ال 553ممحـق بالقـرار رقم 

 صول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّتخّصصات الّتاليـةلمح
 

 الكيمياء. 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمّتكوين ةالجمف جامعـةوالمتضّمن تأىيل ، 2018جوان  07مؤرخ في ال 553ممحـق بالقـرار رقم 

 لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّتخّصصات الّتاليـة
 

 .اليندسة المدنية 

 .العمـو الفبلحية 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمّتكوين غرداية جامعـةوالمتضّمن تأىيل ، 2018جوان  07مؤرخ في ال 553ممحـق بالقـرار رقم 

 لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّتخّصصات الّتاليـة
 

 .العمـو االقتصادية 

 العمـو التجارية. 

  .عمـو التسيير 

 يةعمـو مالية ومحاسب. 

 .الحقوؽ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لمّتكوين 2سطيف جامعـةوالمتضّمن تأىيل ، 2018جوان  07مؤرخ في ال 553ممحـق بالقـرار رقم 
 لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّتخّصصات الّتاليـة

 .عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ 

 .عمـو التربية 

 نفس.عمـ ال 

 عمـ االجتماع. 

 .الفمسفة 

 .المغة واألدب العربي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمّتكوين أم البواقي جامعـةوالمتضّمن تأىيل ، 2018جوان  07مؤرخ في ال 553ممحـق بالقـرار رقم 
 وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّتخّصصات الّتاليـةلمحصول عمى شيادة الّدكتوراه 

 .رياضيات 

 جيولوجيا. 

 .بيولوجيا 

 .عمـ النفس 

 .عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمّتكوين ورقمة جامعـةمتضّمن تأىيل وال، 2018جوان  07مؤرخ في ال 553ممحـق بالقـرار رقم 
 لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّتخّصصات الّتاليـة

 .العمـو االقتصادية 

 .عمـو التسيير 

 يةعمـو مالية ومحاسب. 

 عمـو الكيمياء. 

  الفيزياءعمـو. 

  البيولوجياعمـو.  

 .العمـو الفبلحيػة 

 .عمـو التربية 

 لنفس.عمـ ا 

 .المغة واألدب العربي 

 .اإللكترونيؾ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمّتكوين بسكرة جامعـةوالمتضّمن تأىيل ، 2018جوان  07مؤرخ في ال 553ممحـق بالقـرار رقم 
 ل الجامعي ومنحو في الّتخّصصات الّتاليـةلمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيم الّتأىي

 .عمـو سياسية 

 .عمـو فبلحيػة 

 .ىندسة كيميائية 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ينلمّتكو  تممسان جامعـةوالمتضّمن تأىيل ، 2018جوان  07مؤرخ في ال 553ممحـق بالقـرار رقم 
 لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّتخّصصات الّتاليـة

 

 .الّمغة واألدب الفرنسي 

 .الّمغة واألدب االنجميزي 

  اإلسبانيالّمغة واألدب. 

 .الفنوف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمّتكوين معسكر جامعـةوالمتضّمن تأىيل ، 2018جوان  07مؤرخ في ال 553محـق بالقـرار رقم م

 لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّتخّصصات الّتاليـة
 

 .عمـ النفس 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمّتكوين مدرسة الدراسات العميا التجاريةوالمتضّمن تأىيل ، 2018جوان  07مؤرخ في ال 553ممحـق بالقـرار رقم 

 لمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّتخّصصات الّتاليـة
 

 .العمـو االقتصادية 

 العمـو التجارية. 

  .عمـو التسيير 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لمّتكوين المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآلليوالمتضّمن تأىيل ، 2018جوان  07مؤرخ في ال 553ممحـق بالقـرار رقم 

 خّصصات الّتاليـةلمحصول عمى شيادة الّدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في التّ 
 

 .إعبلـ آلي 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2018جوان  07مؤرخ في  قــرار

 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة سكيكـدة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06 بمقتضى األمر رقـ -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17لرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ا -

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .مو، المعدؿ والمتمـالمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعم
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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، 2004ديسمبر سنة  22 الموافق 1425ذي القعدة عاـ  10 ؤرخ فيػالقػرار الوزاري المشتػرؾ المػبمقتضى  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا

 .المعدؿ والمتمـ
، المتضمػف تزكية أعضاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة مف 2018مارس سنة  12نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .ػدى مديرية الخدمات الجامعية سكيكدةطرؼ اإلتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف ل
 

 يـقــــــرر
 

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

 األعضاء الدائمون: 
 بالي العيدي، -03 الرشيد، زقاري عبد -02 بويديوة رشيد، -01
 زغاشو كريـ، -06 بوجديدة أحمد، -05 وقاؼ مختار، -04
 رحاحمة نور الديف، -09 صالحي نور الديف، -08 درعي كماؿ، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 عميوش عبد المؤمف، -03 سموغة عز الديف، -02 عوج عبد الرزاؽ، -01

 

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03دة ثبلث )تسري عيدة ىذه المجنة لم :3المـادة 
يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية سكيكدة، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة : 4المادة 

 التعميـ العالي والبحث العممي.
                                  3129جوان  18حـرر بالجزائر في                                                    

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                            
 األمين العام                                                                                                       

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تعيين أعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات، 2018ن جوا 10 مؤرخ  في 554 رقم قــرار
  البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا المكمفة ببرمجة نشاطات

  في مجاالت التييئة اإلقميمية، البيئة والمخاطر الكبرى 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .والمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ2017
، 1992يناير سنة  13الموافق  1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22- 92مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ وب -

والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا 
 .وتنظيميا، المعدؿ والمتمـ

، 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18 المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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، والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيف 2009جواف سنة  7وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  -
ولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكن

 التييئة اإلقميمية، البيئة والمخاطر الكبرى.
 يـقــــــرر

 

والمذكور أعبله،  4447يونيو سنة  5مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  4تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة المشتركة بي

العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التييئة اإلقميمية، البيئة والمخاطر 
 .الكبرى 
  :بالنسبة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 ،  لخضاري فطـو
 .بزينة دمحم 

  يمس شاوش عبد الكريـ مية والتييئة العمرانية:بالنسبة لوزارة الداخمية والجماعات المح. 
  :نويصر مراد بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني. 
  :عيشاوي الطاىر بالنسبة لوزارة الموارد المائية. 
  :نييتي ياسيف بالنسبة لوزارة الصناعة والمناجم. 
  :دراجي بمـو عمقمة بالنسبة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. 
  فاسي حسينة رة األشغال العمومية والنقل:بالنسبة لوزا. 
  :زندوش وحيد بالنسبة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري. 
  :صالح المستشفيات   .حمزاوي فاطمة الزىراء زوجة حجاج أوؿ بالنسبة لوزارة الصحة والسكان وا 
  :شنتير فريد بالنسبة لوزارة الثقافة. 
   ترغيني عبد الحميد الصناعة التقميدية:بالنسبة لوزارة السياحة و. 
  :بمعزوقي دمحم. بالنسبة لوزارة السكن والعمران والمدينة 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :3المادة 
 2018جوان  10حـرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية، 2018جوان  10مؤرخ في  555قرار رقم 

 تممسان ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرس -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
، 1989الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 3سيما المادة والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ، ال
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ  وبمقتضى المرسـو -
 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003

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

 

 يـقــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 تممساف. القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
 تممساف في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة :2المادة 
 العممي. ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث :3المادة 
 2018 جوان 10حرر بالجزائر في          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تممسان قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة     

 ن:واألعضاء المعين  -1
 القطاع الصفة  اإلسم والمقب 
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،  رئيس بف طاطا سمير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بيمولي ىشاـ دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو حفيظة زدور دمحم إبراىيـ  -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،  عضو عميرة كريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو مباركي دمحم -
 ،ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري  عضو قدوري أبو األرباح -
صبلح المستشفيات، عضو بغدوس عبد القادر -  ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف وا 
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو ىمساس  نور الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة، عضو ىميمي عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالثقافة، عضو أوديف سميماف -
 سكف والعمراف والمدينة،ممثمة الوزير المكمف بال عضو حاكـ حبيبة -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، عضو ميمودي عبد الكريـ -
 ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضو ياشر دمحم  -
 ممثمة الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو مجاىد رحمة -
 ممثل الوالي. عضو سونة بف عمر -
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 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة االسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلجتماعية، عضو فقيو العيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية، عضو عياد دمحم سمير -
،ممثل منتخب عف األ عضو مخوخي بف اعمر -  ساتذة لكمية العمـو
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الطب، عضو لحفة إلياـ المولودة مراد -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات، عضو دمحم الحبيب بمعشوي سيدي -
 ممثل  منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،  عضو سعيداني دمحم -
 ممثل  منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف، عضو ف محيوؿ بف عمرب -
 ممثل  منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا، عضو حجوي عبد الحميد -
 ممثل  منتخب عف األساتذة لمعيد العمـو والتقنيات التطبيقية،  عضو بوعياد دمحم األميف -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو ة مقنونيفشعمي نزيية المولود -
 ممثل منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو تركي حسايف طو األميف -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو الغازي أحمد -
 ماؿ الخدمات،ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وع عضو جباري بمخير -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو قوراري معاد -
 ممثل منتخب عف  الطمبة. عضو بف خالد عبد القادر -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2016أفريل  21المؤرخ في  278يعدل القرار رقم ، 2018جوان  10مؤرخ في  556قرار رقم 
 2إلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف الذي يحدد القائمة ا

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424مادى الثانية عاـ ج 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .منو 12، الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  404-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
مس إدارة جامعة ، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مج2016أفريل  21المؤرخ في  278وبمقتضى القرار رقـ  -

 .2سطيف 
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 يـقــــــرر
 

، والمذكور أعبله، كما ىو محدد 2016أفريل  21المؤرخ في  278يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 2المادة 
 2018 جوان 10بالجزائر في  حرر         

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2جمس إدارة جامعة سطيفقائمة أعضاء م

 ن:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسم والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس جناف عبد المجيد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو عزايزية راب     -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو شراد عبد النور -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، عضو بزالة عبد العزيز -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو لفتاحة أحمد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو خشة لخضر   -
 ،ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية عضو بوبكر ىاشمي -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، عضو جوادي  بمقاسـ    -
 ممثمة  الوزير المكمف بالثقافة،  عضو  خمف هللا شادية -
 ممثل الوالي. عضو بغداد زكرياء -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات، عضو زدادقة سفياف -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، عضو الديف تغميت صبلح -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية، عضو بف الشيخ نور الديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو بمعزاـ مبروؾ -
 يف،ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعد عضو شاكري سمية -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بقرار أبوبكر -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو زغيب سفياف -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو طويجيف عباس -
 ممثل منتخب عف  الطمبة. عضو ديغش يوسف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي، 2018جوان  12مؤرخ في  558رقم  قــرار
 المطبق من أجل التنمية لمركز البحث في االقتصاد
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 1985ديسمبر سنة  17الموافق  1406ربيع الثاني عاـ  5المؤرخ في  307-85بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المتضمف إنشاء مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية، المعدؿ والمتمـ
 سنة غشت 17 الموافق 1438 عاـ القعدة ذي 25 في المؤرخ 243-17 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -

 .المعّدؿ الحكومة، أعضاء تعييف والمتضمف ،2017
، 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11تنفيذي رقـ وبمقتضى المرسـو ال -

 .منو 21الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة 
 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 يـقــــــرر
 

ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  21تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ضاء المجمس ، والمذكور أعبله، تحدد القائمة االسمية ألع2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 العممي لمركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية كما يأتي:
 

 :بالنسبة لباحثي المركز 
 دمحم، بف قرنة -
 نصر الديف، حمودة -
 عبد الرحماف، عبدو -
 دمحم صايب، موزات -
 أماؿ، بوزيد -
 عزيز، نافع -
 نصر الديف، بوشيشة -
 مسعود. لزرؽ  -

 

 لمركز:بالنسبة لمباحثين الخارجين عن ا 
 عمي، داودي -
 قويدر، بوطالب -
 كماؿ، أوقاسي -
 كماؿ مالؾ، بف سفتة -
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 :بالنسبة لمباحثين الجزائريين القاطنين بالخارج 
 رؤوؼ، بوسكيف -
 نور، مداحي -
 محند السعيد، سواـ -
 عبد الحكيـ. حمودي -

 

  األعضاء بحكم القانون 
 مدير المركز ياسيف بمعربي -

 

 النشرة الرسمية لتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في  :2المادة 
 2018جوان  12حـرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بداء يتضمن تعيين أعضاء، 2018جوان  13 مؤرخ  في 577 رقم رقــرا  المجنة الخاصة المكمفة بدراسة وا 

 األوسمة الشرفية و/أو المكافآت لمموظفين التابعين لوزارة التعميم العالي والبحث العممي الرأي في منح
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

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

 ،الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ،2017 سنة نوفمبر 2 الموافق 1439صفر عاـ  13المؤرخ في  323-17مرسوـ التنفيذي رقـ وبمقتضى ال -

الذي يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات من  األوسمة الشرفية و/أو المكافات لمموظفيف، وكذا تشكيمة وسير 
 وصبلحيات المجنة الخاصة المكمفة بمنحيا.

 

 يـقــــــرر
 

 1217صفر عاـ   11المؤرخ في  141-15رقـ مف المرسـو التنفيذي  11ادة تطبيقا ألحكاـ الم المادة األولى:
، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تعييف أعضاء المجنة الخاصة 4415 سنة نوفمبر 4الموافق 

بداء الرأي في من  األوسمة الشرفية و/أو المكافآت لمموظفيف التابعيف لوزارة التعميـ  المكمفة بدراسة وا 
 لي والبحث العممي.العا

( سنوات، وتتشكل 1يعيف أعضاء المجنة الخاصة المنصوص عمييا في المادة األولى أعبله، لمدة ثبلث ) :3المادة  
 مف األعضاء التالية: 

 ميـ العالي والبحث العممي، رئيسا.مدير الموارد البشرية، ممثبل لوزير التع 
  عالييفالمديرية العامة لمتعميـ والتكويف ال لدىمدير. 



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   427

 

 

  المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لدىمدير. 
  المفتشية العامة لدىمفتش. 
 .مدير الدراسات القانونية واألرشيف 

  يكمف األميف العاـ بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :4المادة 
 2018جوان  13حـرر بالجزائر في                                                                                                   

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                    
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016جويمية  27المؤرخ في  915يعّدل القرار رقم ، 2018جوان  13مـؤّرخ في  578رار رقم ـــقـ

 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المحروقات والطاقات المتجددة
 أدرار -بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة 

 

 لي والبحث العممي،إن وزير التعميم العا
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

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

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 .2018أفريل  26المؤّرخ في  149أدرار رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة أحمػد درايػة  -

 

 يـقــــــرر
ء المجنة العممية لقسـ المحروقات والطاقات ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضا المادة األولى:

 أدرار. -بجامعة أحمػد درايػة المتجددة بكّمية العموـ والتكنولوجيا
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المحروقات والطاقات المتجددة بكّمية العمـو  :2 المادة

 دوؿ الممحق بيذا القرار.أدرار، وفًقا لمج -بجامعة أحمػد درايػة والتكنولوجيا
 أدرار، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة :3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 جوان 13حرر بالجزائر في          

 العالي والبحث العممي وزير التعميم   
 األستاذ طاىر حجار                     
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 المحّدد لمقائمة 2016جويمية  27المؤرخ في  915الذي يعّدل القرار رقم ، 2018جوان  13المـؤّرخ في  578ار رقم  ممحــق بالقــر 
 أدرار –االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المحروقات والطاقات المتجددة بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ محاضر قسـ "ب"، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ مانع سعد الديف 1
 رئيس القسـ منصوري اسماعيل 2
 أستاذ  بف عطيممو عمي 3
 أستاذ  بف طوبة سعيد 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دحو دمحم االميف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حجاج قاسيـ  6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حاج قويدر دمحم 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016جويمية  27المؤرخ في  1632يعّدل القرار رقم ، 2018جوان  13مـؤّرخ في  579ـرار رقم ــق

 ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـوم الطبيعـة والحيـاة  المحّدد لمقائمة االسمية
 أدرار -بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ 25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

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

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 .2018أفريل  26المؤّرخ في  149أدرار رقـ  -ة أحمػد درايػة وبناًء عمى إرساؿ جامع -

 

 يـقــــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكّمية  المادة األولى:
 أدرار. -بجامعة أحمػد درايػة العموـ والتكنولوجيا

بجامعة  السمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكّمية العموـ والتكنولوجياتحّدد القائمة ا :2المادة 
 أدرار، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -أحمػد درايػة

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

 2018 جوان 13حرر بالجزائر في          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحّدد  2016جويمية  27المؤرخ في  1632الذي يعّدل القرار رقم  2018جوان  13المـؤّرخ في  579ممحــق بالقــرار رقم 
 أدرار -ايـة لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـوم الطبيعـة والحيـاة بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد در 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ ايدو عبد القادر 1
 رئيس القسـ بورقعة سميماف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوعبللة ادمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ابختي عبد القادر 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يدا سالـ 5
د قسـ "أ"أستاذ مساع فندقومة عمر 6  
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مجيدي نور اليدى 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016جويمية  27المؤرخ في  925يعّدل القرار رقم ، 2018جوان  13مـؤّرخ في  580ـرار رقم ـــق

 المحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـوم المـادة 
 أدرار -بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة 

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

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

 .العالي والبحث العممي ير التعميـالذي يحّدد صبلحيات وز 
 .2018أفريل  26المؤّرخ في  149قـ أدرار ر  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة أحمػد درايػة  -

 

 يـقــــــرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكّمية العمـو  المادة األولى:

 أدرار. -والتكنولوجيا بجامعة أحمػد درايػة
بجامعة أحمػد  بكّمية العموـ والتكنولوجياعموـ المادة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  :2المادة 

 أدرار، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -درايػة
 كل فيما يخصو، بتطبيقأدرار،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد درايػة: 3المادة 

 ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018 جوان 13حرر بالجزائر في          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     
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  2016جويمية  27المؤرخ في  925الذي يعّدل القرار رقم  2018جوان  13المـؤّرخ في  580ممحــق بالقــرار رقم 
 أدرار -كنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة المحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـوم المادة بكمية العمـوم والت

 

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 أستاذ، رئيس الّمجنة العممية لمقسـ تيقريف رشيد 1
 رئيس القسـ مناد بوفمجة 2
 أستاذ  يونسي معمر 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سميماني سعيد 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حبشي عبد المجيد 5
مساعد قسـ "أ"أستاذ  مكي خميفة 6  
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لخضاري لخضر 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2016اكتوبر  17المؤرخ في  1633 يعّدل القرار رقم، 2018جوان  13مـؤّرخ في  581ـرار رقم ـــق

 أدرار-المحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميـة العمـوم والتكنولوجيــا بجامعـة أحمـد درايـة 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 2017سنة غشت  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

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

 .ميالذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم
أدرار  -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعة أحمػد درايػة  -

 .2018مارس  20المؤّرخ في 
 يـقــــــرر

 

يػا ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػوـ والتكنولوج المادة األولى:
 أدرار. -بجامعة أحمػد درايػة

وفًقا  أدرار، -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعة أحمػد درايػة :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

 2018 جوان 13حرر بالجزائر في          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي   

 األستاذ طاىر حجار                     
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 2016اكتوبر  17المؤرخ في  1633الذي يعّدل القرار رقم  2018جوان  13المؤّرخ في  581ممحـــق بالقـــرار رقم 
 أدرار -ا بجامعـة أحمـد درايـة المحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميـة العمـوم والتكنولوجيــ

 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 عمـو التكنولوجيا رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ حمودة مسعود 1
 عميد الكّمية بوعبللة ادمحم 2
 نائب العميد المكمف بالبيداغوجيا بوسعيد دمحم 3
 لعميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممينائب ا قادري ياسر 4
 رئيس قسـ عمـو المادة مناد بوفمجة 5
 رئيس قسـ المحروقات والطاقات المتجددة منصوري اسماعيل 6
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي شراقي دمحم األميف 7
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة بورقعة سميماف 8
 سـ العمـو والتكنولوجيارئيس ق بالغ بف عمر 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـو المادة تيقريف رشيد 10
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ المحروقات والطاقات المتجددة مانع سعد الديف 11
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي ماموني التوىامي 12
 عممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياةرئيس الّمجنة ال ايدو عبد القادر 13
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ العمـو والتكنولوجيا اقاسـ مصطفى 14
 المحروقات والطاقات المتجددة ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بف عطيممة عمي 15
 قات المتجددةالمحروقات والطا ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ بف طوبة السعيد 16
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي عمري دمحم 17
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ العمـو والتكنولوجيا خبلفي حميد 18
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سميماني سعيد 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حجاج قاسيـ 20
 مدير مخبر بحث قمـو سميماف 21

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء ، 2018جوان  13مؤرخ في  582رار رقم ـــق

 1وىران -عممي لكمية اآلداب والفنون بجامعة أحمد بن بمةالمجمس ال
 

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

 .بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

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

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

 .الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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مي الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العم 2015جويمية  15المؤّرخ في  449وبموجب القرار رقـ  -
 .1وىراف -لكمية اآلداب والفنوف بجامعة أحمد بف بمة

 1وىراف -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والفنوف بجامعة أحمد بف بمة -
 .2018مارس  14المؤّرخ في 

 يـقــــــرر
 

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

 .1وىراف -بجامعة أحمد بف بمة تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والفنوف 
، وفقا 1وىراف -بجامعة أحمد بف بمة اآلداب والفنوف المجمس العممي لكمية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 

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

 الي والبحث العممي.بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ الع
 2018 جوان 13حرر بالجزائر في          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 2018جوان  13المؤرخ في  582محـــق بالقــرار رقم م

 1وىران -بجامعة أحمد بن بمة المجمس العممي لكمية اآلداب والفنون 
 الصفـة االسم والمقـب الرقم
 غة العربية وآدابيارئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الم ممياني دمحم 1
 عميدة الكمية بسناسي سعاد 2
 نائبة العميد مكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  بوعناني سعاد آمنة 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية منصوري لخضر 4
 رئيسة قسـ المغة العربية وآدابيا سعد هللا زىرة 5
 رئيس قسـ الفنوف  نقاش غالـ 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا عبد الحميـ بف عيسى 7
 رئيسة المجنة العممية لقسـ الفنوف  طامر أنواؿ 8
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا برونة دمحم  9
 ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفنوف ممّثل األساتذة  صياد سيد أحمد 10
 ممّثل األساتذة ذوي مصّف األستاذية عف قسـ الفنوف  عزوز بنعمر 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حاج عمي فاضل 12
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف عثماف مميكة 13
 مدير مخبر بحث إسطنبوؿ ناصر 14
 مدير مخبر بحث بوقربة الشيخ 15
 مدير مخبر بحث ابف مالؾ حساف 16
 مدير مخبر بحث راس الما عيسى 17
 مدير مخبر بحث عزوز أحمد 18
 مدير مخبر بحث زاوي تيجاني 19
 مسؤولة المكتبة درار صورية 20
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 يتضمــن إنشـــاء، 2018جوان  13مؤرخ في  583رقم  قــرار
 فرقة بحث مختمطة لـــدى جامعة تممســان

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17لرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ا -

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

 .، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ1989
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذي الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89ضى المرسوـ التنفيذي رقـ وبمقت -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس، المعدؿ والمتمـ1909
، 2004ديسمبر سنة  20الموافق  1425ذي القعدة عاـ  8المؤرخ في  419-04وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

 .لوطني الجزائري لؤلبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع عممي وتكنولوجيتحويل المعيد اوالمتضمف 
، والمتضمف 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .إنشاء جامعة معسكر، المعدؿ والمتمـ
، 2012الموافق أوؿ مارس سنة  1433الثاني عاـ  ربيع 8المؤرخ في  95-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 .عالي والبحث العمميالذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ ال
مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، الذي يحّدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا2013
وعموـ وبعد اإلطبلع عمى الرأي المطابق لممجمس العممي الموافق لموكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية  -

 .2018جانفي  14الزراعة والتغذية بتاريخ 
والمتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي بيف  2017سبتمبر  05طبقا لبلتفاقية المبرمة في  -

 لوطني الجزائري لؤلبحاث الزراعية.جامعة تممساف، جامعة سيدي بمعباس، جامعة معسكر، مجمع صيناؿ والمعيد ا
 

 

 ــــــرريـق
 1212جمادى األولى عاـ  3المؤرخ في  147-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  5طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكورة أعبله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة تممساف، وجامعة  4411مارس سنة  15الموافق 
 ائري لؤلبحاث الزراعية.سيدي بمعباس، وجامعة معسكر، ومجمع صيناؿ والمعيد الوطني الجز 

 .تكوف جامعة تممساف مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة بموجب المادة األولى أعبله :3المادة 
 .تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث المتعمق "بالمبيدات الحيوية عمى أساس الزيوت األساسية" :4المادة 
معباس، وجامعة معسكر، ومجمع صيناؿ، والمعيد الوطني يكمف مدراء جامعة تممساف، وجامعة سيدي ب :5المادة 

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

 2018 جوان 13حـرر بالجزائر في                                                                                                      
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      

 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                  
ػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ  ػػػ



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   434

 

 

 يتضمــن إنشـــاء، 2018جوان  13مؤرخ في  584رقم  قــرار
 فرقة بحث مختمطة لـــدى جامعة جيجــــل

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ بمقتضى  -

 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.والمت
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادى األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 لمتمـ.، المعدؿ وا، والمتضمف إنشاء جامعة جيجل2003
، 2012الموافق أوؿ مارس سنة  1433ربيع الثاني عاـ  8المؤرخ في  95-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

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

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي يحّدد صبلحيات وز 
مارس سنة  17الموافق  1434جمادى األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .، الذي يحّدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا2013
 لعممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعةوبعد اإلطبلع عمى الرأي المطابق لممجمس ا -

 .2018جانفي  14والتغذية بتاريخ 
والمتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي ، 2017سبتمبر  05طبقا لبلتفاقية المبرمة في  -

 بيف جامعة جيجل، ومجمع صيناؿ.
 

 يـقــــــرر
 

 1212جمادى األولى عاـ  3المؤرخ في  147-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  5طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكورة أعبله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة جيجل، ومجمع  4411مارس سنة  15الموافق 
 صيناؿ.

 ه.تكوف جامعة جيجل مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعبل :3المادة 
ار شبو التجريبي لتصنيع الكبسوالت، بتكمف فرقة البحث بإنجاز مشاريع البحث المتعمقة "بالتقييس واالخت :4المادة 

 مساحيق السوائيل، الكريمات، اليباء الجوي عمى أساس الدنج )البروبوليس( المستخرج مف الجزائر".
صو، بتطبيق ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة يكمف مدراء جامعة جيجل، ومجمع صيناؿ، كل فيما يخ: 5المادة 

 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2018جوان  13حـرر بالجزائر في                                                                                                      

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                      
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمن حل لجنة الخدمات اإلجتماعية 2018جوان  18مؤرخ في  قــرار
 لدى المركـز الجامعـي "نور البشير" البيـض 

 
 

 التعميم العالي والبحث العممي،إن وزير 
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 ق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية،المتعم
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ،
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 دد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،المح
، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 2015جواف سنة  22المؤرخ في  162-15المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى  -

 ،، المتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض2010سبتمبر سنة  09المؤرخ في  10-204
، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المركز 2017مارس سنة  13نظػػػػًػرا  لمقرارالمؤرخ في  -

 الجامعي نور البشير البيض،
، الصادرة عف مدير المركز الجامعي نور البشير 2017جويمية سنة  09المؤرخ في  443نظػػػػًػرا  لرسالة رقـ  -

حالة عضو عمى التقاعد لدى المركز الجا  معي نور البشير البيض،البيض، المتضمنة إستقالة ثبلث أعضاء وا 
         

 يـقــــــرر
لييا في المرجع أعبله إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا  المـادة األولى: تحل لجنة الخدمات اإلجتماعية المشارا 

 .القرار
ة يكمف مديػر المركز الجامعي نور البشير البيض، بتنفيذ ىذا القرار، الذي سينشر في النشرة الرسمي :2المـادة 

 .لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
                                   3129جوان  29حـرر بالجزائر في                                                    
 تعميم العالي والبحث العممي وزير الع/                                                                                             
 األمين العام                                                                                                          

 دمحم صالح الدين صديقي أدمحم                                                                                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2018جوان  18مؤرخ في  قــرار
 لدى المدرسـة الوطنيـة العميـا لمطـب البيطـري الجزائـر 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06رقـ بمقتضى األمر  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية
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، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17ـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرسو  -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .ميالمحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم

، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى 2016جواف سنة  19بمقتضى نظػػػػًػرا  لمقرارالمؤرخ في  -
 .المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري الجزائر

، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي العماؿ في لجنة 2018أفريل سنة  25نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -
 .دمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري الجزائرالخ

، المتضمف فػرز األصوات اإلنتخػاب لممثمي األساتذة في لجنة 2018أفريل سنة  25نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -
 .الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري الجزائر

، المتضمػف التشكيمة النيائية ألعضػاء لجنػة الخدمػات 2018جواف سنة  11المػؤرخ في نظػػػػػػػرا لممحضر  -
 .اإلجتماعيػة لػدى المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري الجزائر

 

 يـقــــــرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري الجزائر، المـادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :: 2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 سعدي أحمد، -03 عميرش فوزية، -02 بوجبلبة سفياف، -01
   قدور رشيد، -05 معزوزي مولود، -04

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 كيرور صفي الديف، -03 ميموف نورة، -02 بشار نسيمة، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3دة المـا
يكمف مدير المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري الجزائر، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة  :4المادة 

 الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
                                   3129جوان  29حـرر بالجزائر في                                                     

 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                               
 األمين العام                                                                                                            

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية 2018جوان  18مؤرخ في  قــرار
 لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة الشمف 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006 يوليو سنة 15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -
 .المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية

، 2017ت سنة غش 17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

، 1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ

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

، 2004ديسمبر سنة  22 الموافق 1425ذي القعدة عاـ  10 ؤرخ فيػالقػرار الوزاري المشتػرؾ المػبمقتضى  -
، إلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتياالمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة ا

 .المعدؿ والمتمـ
، المتضمف فػرز األصوات الخاصة باإلنتخاب لجنة الخدمات 2018جانفي سنة  10نظػػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -

 .اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية الشمف
مػف التشكيمة النيائيػة ألعضاء لجنة الخدمات ، المتض2018جانفي سنة  11نظػػػػػػػرا لممحضر المػؤرخ في  -

 .اإلجتماعية لػدى مديرية الخدمات الجامعية الشمف
 

 يـقــــــرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية الشمف. المـادة األولى:
 ـ :تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤى :2المـادة 

 األعضاء الدائمون: 
 قاسـ عبد هللا، -03 طيب ىني مرواف، -02 العيداني عبد العزيز، -01
 مغيمي نور الديف، -06 عيمر ادمحم، -05 بممييوب دمحم، -04
 بورياح الحاج، -09 طرموؿ دمحم، -08 شابي دمحم، -07

 

 األعضاء اإلضافيون: 
 ر دمحم،بوشاقو  -03 حميمي معمر، -02 حمزة فاطمة، -01

 ( سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.03تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ) :3المـادة 
يكمف مديػر الخدمات الجامعية الشمف، بتنفيذ ىذا القػرار، الذي سينشػر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ  :4المادة 

 العالي والبحث العممي.
 

                                   3129جوان  29حـرر بالجزائر في                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                            

 األمين العام                                                                                                       
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2017جويمية  01مؤرخ في ال 766رقم قـرار يعدل ال، 2018جوان  19مؤرخ في  585رقم  قــرار
 المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الصحةة االسمية ألعضاء الذي يحدد القائم

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 ،2017 سنة غشت 17 الموافق 1438 عاـ القعدة ذي 25 في المؤرخ 243-17 رقـ الرئاسي المرسوـ وبمقتضى -

 .المعّدؿ الحكومة، أعضاء تعييف والمتضمف
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  398-11ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 .منو 21و 20الذي يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما الماّدتاف و ، 2011
الذي  ،2012يناير سنة  9الموافق  1433صفر عاـ  15المؤرخ في  20 -12وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .تضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في عموـ الصحةي
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2017جويمية  01مؤرخ في ال 766رقـ قػرار الوبمقتضى  -

 .لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة
 ررـــــيـق

 ، والمذكورة أعبله وتحرر كمايمي:2017جويمية  01مؤرخ في ال 766رقـ قػرار تعدؿ المادة األولى مف ال :األولىالمادة 
 ............)بدون تغيير( ...........................................،...األولى: ..........."المادة 

 يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة، األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
 :السيدات والسادة 

 رئيس المجمس العممي، نورالديف بشير بويجرة -
  د المالؾ،عب بوزيد -
  خالد، مغيث بومديف -
  بديعة، بف حبيمس -
  مصطفى، بوزياني -
  براىيـ، براىمية -
  عائشة، ايدار -
  عبد الكريـ، بدر الديف قندوسي -
  عمر، خروع -
  ببلحة، العرباوي  -
  رشيد، مالؾ -
  ىشاـ، ناصري  -
  لطيفة، نقادي -
  عائشة، طير الطويل مداح -
  .عبد هللا بوجمعة -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة
 2018جوان  19 فيحرر بالجزائر                                                                                                              

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                              
 األستاذ طاىر حجار                                                                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد قائمة، 2018جوان  21 مؤرخ  في 586 رقم قــرار
 المجالت العممية الوطنية من الصنف "ج" 

 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ -

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

 .الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
يل المجبلت العممية، ، يحدث المجنة العممية الوطنية لتأى2014جواف  17المؤرخ في  393وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المعدؿ
 عمى نتائج أعماؿ المجنة  العممية الوطنية لتأىيل المجبلت العممية. وبناءً  -

   

 يـقــــــرر
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد قائمة المجبلت العممية الوطنية مف الصنف "ج".  المادة األولى:
 ج" في ممحق ىذا القرار.  تحدد قائمة المجبلت العممية الوطنية مف الصنف ": 2المادة 
يكمف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومسؤولي مؤسسات التعميـ العالي، كل فيما  :3المادة 

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

 2018 جوان 21حرر بالجزائر في     
 العالي والبحث العممي  وزير التعميم  

 األستاذ طاىر حجار                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد قائمة الذي  ،2018 جوان 21 مؤّرخ فيال 586يهحق انقرار رقى 
 المجالت العممية الوطنية من الصنف "ج"

تاريخ  موقع اإللكتروني العممي الناشر ISSN E-ISSN المجمةعنوان 
 اإلنشاء

 6618-2600 9336-1112 آفاق عهًَت
يزكش انجايعٌ 

 حًُزاطج
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/232 2008 

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/221 2011 4جايعت انجشائز  144X-2170 1431-2170 أفكار وآفاق

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/281 2009 جايعت طَدً بهعباص 945X 2571-9742-1112 انحوار انًخوططٌ

 6545-2600 3575-1112 انهّغت انعزبَت
انًجهض األعهي نهغت 

 انعزبَت
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/219 1999 

 2384-2588 4377-1112 انًعَار
جايعت األيَز عبد انقادر 

نهعهوو اإلطاليَت 
 قظُطَُت

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/90 2001 

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/144 2011 جايعت يعظكز 6189-2600 1822-2170 انُاصزٍت

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/136 2015 جايعت انشهف 086X 2600-6111-2437 جظور انًعزفت

دراطاث إَظاََت 
 واجخًاعَت

2253-0592 2588-199X  ٌ4جايعت وهزا www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/21 2012 

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/117 2008 جايعت ورقهت 2538-2588 9263-1112 دراطاث َفظَت وحزبوٍت

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 يىقغ اإلنكتروَي انُاشرانؼهًي ISSN E-ISSN ػُىاٌ انًدهت
تاريد 
 اإلَشاء

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/20 2009 جايعت انجهفت 0363-2253 9751-1112 دراطاث وأبحاد

 الث يجهت إشكا
 فٌ انهغت واألدب

2335-1586 2600-6634 
يزكش انجايعٌ 

 حًُزاطج
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/238 2012 

 يجهت اقخصادٍاث
 شًال افزٍقَا 

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/9 2004 جايعت انشهف 2588-1930 1112-6132

يجهت اُداب وانعهوو 
 اإلجخًاعَت

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4 2004 4طَف جايعت ط 2588-1906 1112-4776

يجهت اإلطخزاحَجَت 
 وانخًَُت

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276 2011 جايعت يظخغاَى 2600-6839 2170-0982

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/7 2002 جايعت ورقهت 0843-2437 3613-1112 يجهت انباحذ

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/85 2013 جايعت طكَكدة 235X-2588 1748-2335 يجهت انباحذ اإلقخصادً

يجهت انباحذ فٌ انعهوو 
 اإلَظاََت واإلجخًاعَت

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/119 2010 جايعت ورقهت 2600-6049 2170-1121

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/196 2015 جايعت بشار 6391-2600 0932-2437 يجهت انبشائز االقخصادٍت

يجهت انعهوو االقخصادٍت 
وانخظََز وانعهوو 

 انخجارٍت
 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/324 2008 جايعت انًظَهت 2602-5140 1112-8984

يجهت انعهوو انقاَوََت 
 وانظَاطَت

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/110 2012 جايعت انوادً 2602-6643 2602-6260

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/142 2007 جايعت يعظكز 6162-2600 7872-1112 يجهت انًواقف

يجهت جايعت األيَز عبد 
 انقادر نهعهوو اإلطاليَت

1112-4040 2588-204X 
 جايعت األيَز عبد انقادر

نهعهوو اإلطاليَت 
 قظُطَُت

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/28 1986 

 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/126 2011 جايعت انوادً 0789-2437 0088-2253 يجهت رؤى اقخصادٍت

AL-Lisaniyyat 1112-4393 2588-2031 
يزكش انبحذ انعهًٌ 
وانخقٌُ نخطوٍز انهغت 

 انعزبَت
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/26 1971 

Annales de 
l’Université 

d’Alger 
 www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/18 1986 1جايعت انجشائز  2600-6952 1111-0910

Bulletin du 
Service 

Géologique de 
l'Algérie 

1111-1305 2588-1922 
وكانت انًصهحت 

 انجَونوجَت نهجشائز
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 يىقغ اإلنكتروَي انُاشرانؼهًي ISSN E-ISSN ػُىاٌ انًدهت

تاريد 
 اإلَشاء
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يدرطت انوطَُت انعهَا 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن نتائج الدورة الواحدة والعشرينيتضمن إعال ، 2018جوان  21 مؤرخ  في 587 رقم قــرار

 لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
سنة   غشت 17الموافق  1438 عاـ ذي القعدة 25 في المؤرخ 243–17رقـ   الرئاسي بمقتضى المرسـو -

 .، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ2017
 2008مايو سنة  03 الموافق 1429ربيع الثاني عاـ  27في   المؤرخ 131–08رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذي -

 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ  ربيع 18المؤرخ في  77–13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .العممي الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث
الذي يحدد تنظيـ المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف  2009ديسمبر  24المؤرخ في  349وبناء عمى القرار رقـ  -

  .وسيرىا
 .المتضمف تشكيمة المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف 2017مارس  14المؤرخ في  279وبناء عمى القرار رقـ  -
، 2018ماي  07ف في دورتيا الواحدة والعشريف المنعقدة في وبناء عمى مصادقة المجنة الوطنية لتقييـ الباحثي -

 .فروعيا  عمى محاضر اجتماعات
 يـقــــــرر
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 يعتبر المترشحوف اآلتية أسمائيـ والمرتبوف حسب درجة االستحقاؽ، مؤىموف لشغل رتبة مدير بحث. ׃المادة األولى
 

 ׃فرع عموم األرض، الكون والحياة
 تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقويةمركز البحث في  درويش نجيب
 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية دمرجي ياسيف
 مركز البحث في البيوتكنولوجيا عزيوف عمار
 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية بمجودي حمود

 لمطبق في ىندسة مقاومة الزالزؿالمركز الوطني لمبحث ا أيت مزياف يمينة
 

 ׃فرع العموم والتكنولوجيا
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية بف عمار عبد السبلـ

 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة أوصال  سميماف
 مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية سغواني نسيـ
 الطاقات المتجددةمركز تنمية  ضياؼ سعيد
 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية محمودي بدرة

 

 ׃فرع العموم األساسية
 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية صاـ صبرينة
 الكيميائية –مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية  بودريش ليمية
 الكيميائية –ممي والتقني في التحاليل الفيزيائية مركز البحث الع الجي رياض

 الكيميائية –مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية  طربوش عاشور
 

 ׃فرع العموم االجتماعية واإلنسانية
 المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعمـ اإلنساف والتاريخ مرزوؽ سييمة 

 ز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافيمرك مجاىدي مصطفى
 

 .يعتبر المترشحوف اآلتية أسمائيـ والمرتبوف حسب درجة االستحقاؽ مؤىموف لشغل رتبة أستاذ بحث قسـ أ ׃2المادة 
 

 ׃فرع عموم األرض، الكون والحياة
 لفيزياء األرضيةمركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية وا بويحياوي بوعبلـ

 الوكالة الفضائية الجزائرية تواتي فات 
 مركز تنمية الطاقات المتجددة بوزيد وردية

  
  ׃فرع العموم والتكنولوجيا

 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بيت الشيخ منيرة
 الوكالة الفضائية الجزائرية سرياؼ شييرة
 ىندسة مقاومة الزالزؿ المركز الوطني لمبحث المطبق في بوكري ميدي
 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية عطوي عصاـ

 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة قدادرة عبد الكريـ
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 مركز البحث في اإلعبلـ العممي و التقني مبلح حكيمة
 مركز تنمية الطاقات المتجددة شكيرد فتحية

 

  ׃فرع العموم األساسية
 ة الطاقات المتجددةمركز تنمي اقود صادؽ

 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية بميوس سامية
 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة سرحاف رفيق

 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية تغيمت فاطمة الزىراء
 كيميائيةال –مركز البحث العممي و التقني في التحاليل الفيزيائية  سيايمية موسى
 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية بوقزاطة آسيا

 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة عبد اليزيد خير الديف
 مركز تنمية الطاقات المتجددة عبادة صباح

 

 ׃فرع العموم االجتماعية واإلنسانية
     عمـ اإلنساف والتاريخالمركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ و  خربوش فريد

يكمف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي والمدير العاـ لموكالة الفضائية الجزائرية ومديري  ׃3المادة 
المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي المعنييف كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذي 

 .2018ي ما 07يسري مفعولو ابتداء مف 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. ׃4المادة 
 2018 جوان 21حرر بالجزائر في          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء، 2018جوان  25مؤرخ في  590م رار رقــــق

 مجمس إدارة مركز البحث في اإلقتصاد المطبق من أجل التنمية 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
والمتضمف  1985ديسمبر سنة  17الموافق  1408شعباف عاـ  5المؤرخ في  307-85بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .منو 4اء مركز البحث في اإلفتصاد المطبق مف أجل التنمية، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة إنش
 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28مؤرخ في ال 396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

لتكنولوجي، السيما المادة والذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وا 2011
 .منو 13

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

ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  13تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعبله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432
 البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية، كما يمي: مركز

 

 : بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 ممثل عف الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، السيد سبلمي مختار،  -
 ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، السيد أوذينة عمر،  -
 الوطني، ممثل عف وزير الدفاع السيد شيباف السعيد،  -
 ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة، السيد مورايا دمحم،  -
 ممثمة عف الوزير المكمف بالتجارة، السيدة بوعبد هللا حورية،  -
 ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، السيد بف دريمية سعيد،  -
 ،لريفية والصيد البحري ممثمة عف الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية ا السيدة حمانة مميكة فضيمة،  -

 

 : بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 
  ،السيد حريؾ حكيـ -

 

 : بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط 
  السيد زيدوني حميد، -
  السيدة فرج سامية، -
  ،السيد نفاح فتيحة -

 

 :بالنسبة لمباحثين 
  ،السيد بف عميروش ىشاـ -
  ،ومغار دمحم يزيدالسيد ب -

 

 :بالنسبة لمستخدمي دعم البحث 
  ،السيدة بوزيد أمينة -

 
 :األعضاء اآلخرين 

 / مدير المركز." السيد بمعربي ياسيف -
 

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

 2018 جوان 25 حرر بالجزائر في                                                                                                     
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                     

 األستاذ طاىر حجار                                                                                                               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء، 2018جوان  25مؤرخ في  591 رار رقمـــق
 مجمس إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا

 

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

 .منو 3بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادى الثانية عاـ  24لمؤرخ في ا 279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

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

 يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.الذي 
 

 يـقــــــرر
 

جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذي رقـ   مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعبله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 ائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.الق
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا في الجدوؿ الممحق ليذا  :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2018 جوان 25حرر بالجزائر في          

 وزير التعميم العالي والبحث العممي   
 األستاذ طاىر حجار                     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 إدارة جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا  قائمة أعضاء مجمس
 ن:واألعضاء المعين -1

 القطاع   الصفة اإلسم والمقب
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس سنوسي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو سعدوت دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني، عضو العايب عبد الحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، عضو ش عبد القادربالبكو  -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري، عضو عثماني يحي -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،  عضو أرزقي سميماني -
 جتماعي،ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف اال عضو سعيدي فيصل -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو غربي بدر الديف -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضو تمار عبد القادر  -
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 ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة، عضو  بنوح مصطفى  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، وعض   خمدوف عبد الرحيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة، عضو   سباع عمر -
 ممثمة الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل، عضو   مقداد جميمة -
 الوالي. ممثمة عضو   لعباف أسماء -

 

 ن:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة   الصفة اإلسم والمقب

 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عمـو الطبيعة والحياة، عضو   دمحم بف قادة مصطفى -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية اليندسة الكيربائية، عضو بوزادي سمطانة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية اليندسة المعمارية واليندسة المدنية، عضو انوش كريمة -
 اتذة لكمية اليندسة الميكانيكية،ممثل منتخب عف األس عضو عبد الحاكـ كوريداؾ ىواري  -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الكيمياء، عضو حطاب يوسف -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الفيزياء، عضو حمداش فاطمة -
 ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي، عضو بمقاضي خالد -
 ساتذة لمعيد التربية البدنية والرياضية،ممثل منتخب عف األ عضو  قدور بف دىمة طارؽ  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو معمر اليواري  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، عضو زوبعي اليادي -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات، عضو بف عمارة عز الديف -
 ة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،ممثم عضو  بودشار عائشة -
 ممثل منتخب عف الطمبة، عضو ببلحة خالد -
 ل منتخب عف الطمبة.ممث عضو عابر عوني أحمد -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضاء المجمس العممي يحدد القائمة االسمية أل، 2018جوان  25 مؤرخ في 593 رقم قــرار

  والتقني حول المناطق القاحمة لمركز البحث العممي
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.
ديسمبر سنة  14الموافق 1412جمادى الثانية عاـ  7المؤرخ في  478-91فيذي رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 ، المتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، المعدؿ والمتمـ.1991
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

حدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة ، الذي ي2011
 منو. 21

، 2013يناير سنة  30الموافق 1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -
 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
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 ريـقــــــر 
 1432ذي الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسوـ التنفيذي رقـ 21تطبيقا ألحكاـ المادة  :األولى المادة

والمذكور أعبله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  ،2011نوفمبر سنة  24الموافق 
 كما يأتي: لمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة

 حثي المركز:بالنسبة لبا 
 

  يوسف، حميس 
  دمحم كماؿ، بف صال 
 وردة، شايب 
 دمحم سيف هللا، كشبار 
  محّمد حسيف، بف عيسى 
 دمحم، طاىريف 
 حناف. مناصرية 

 

 :بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز 
 

  ليمى، يوسف 
 عمي، داودي 
 دمحم، بمحمرة 
  لخضاري .  فطـو

 

 ين بالخارج:بالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيم 
 

 أحمد،  عيدود 
 عبد القادر، عينوش 
 جيبللي. حداج 

 :األعضاء بحكم القانون 
 

             نورة طبوش     .مديرة المركز 
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2 المادة
 2018 جوان 25حرر بالجزائر في          

 ي والبحث العممي وزير التعميم العال  
 األستاذ طاىر حجار                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يتضمن حل لجنة الخدمات اإلجتماعية2018جوان  26مؤرخ في  قــرار

 بجايــة "عبد الرحمـان ميـرة"لدى جامعــة  
 
 

 مي،إن وزير التعميم العالي والبحث العم
، المتضمف 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسـو رقـ  -
 .يةالمتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماع

، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.المت

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 لعالي والبحث العممي.ير التعميـ االمحدد لصبلحيات وز 

، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 2010ديسمبر سنة  05المؤرخ في  309-10المرسوـ التنفيذي رقـ بمقتضى  -
 .، المتضمف إنشاء جامعػة بجاية1998جويمية سنة  07المؤرخ في  98-218

امعػة  لخدمات اإلجتماعية لدى ج، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة ا2016ماي سنة  15نظػػػػػػًرا لمقرار المؤرخ في  -
 عبد الرحماف ميرة بجايػػة.

، المتضمف اإلستقالة الجماعية ألعضاء لجنػة الخدمات 2018جواف سنة  12نظػػػػػػًرا لممحضر المؤرخ في  -
 جامعػة عبد الرحماف ميرة بجايػػة.اإلجتماعية لدى 

الصادرة عف مدير جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية،  ،2018جواف سنة  19المػؤرخة في   351نظػػػػػػًرا لرسالة رقـ  -
 المتضمػنة طمب حل لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة.

 

 يقـــــــرر 
 

 : تحل لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة المسار إلييا أعبله ابتداًء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.المـادة األولى
لرحاف ميرة بجايػة، بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذي سينشػر في النشػرة الرسمية يكمػف السيػد مديػر جامعػة عبد ا :3المـادة 

 .لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي

                                   3129جوان  37حـرر بالجزائر في                                                    
 وزير التعميم العالي والبحث العممي ع/                                                                                            

 األمين العام                                                                                                       
 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــ
 ــــــــ،،،،،،ـــــــ
 ــــ،،،،،،ـــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   449

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ،،،ــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ،،،ــــــــــــــــــــــ
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يتضمن الموافقة عمى مداولة تتضمن منح رخصة استغالل ، 2018أفريل  05المؤرخ في  152مقرر رقم 
 محالت عقارية تابعة لجامعة سكيكدة لمتعامل خاص لممارسة نشاطات اإلطعام لفائدة األساتذة

 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي،إن 
، 2017غشت سنة  17الموافق  1438ذي القعدة عاـ  25المؤرخ في  243-17بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي 
، المعدؿ والمتمـ، والذي يحدد مياـ 2003غشت  23المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .منو 19و 13الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، السيما المادتيف 
 .، والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة2001سبتمبر  18المؤرخ في  272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .2017مايو  21وبناء عمى محضر مداولة مجمس إدارة جامعة سكيكدة المؤرخ في  -
 .2018فيفري  26وبناء عمى موافقة السيد وزير المالية المؤرخة في  -

 

 يقـــــــرر 
 

أعبله، والمتضمنة من  متعامل خاص  يوافق عمى مداولة مجمس إدارة جامعة سكيكدة، والمذكورة المادة األولى:
 رخصة استغبلؿ محبلت عقارية تابعة لجامعة سكيكدة لممارسة نشاطات اإلطعاـ لفائدة األساتذة. 

 تمن  رخصة االستغبلؿ المذكورة في المادة األولى أعبله، وفق سندات شغل مؤقتة قابمة لئللغاء.: 3المادة 
أساسو رخصة االستغبلؿ إلى إلغاء سند الشغل المؤقت النشاط الذي منحت عمى في يؤدي أي تغيير 
 المذكور أعبله.

مف مداخيل االستغبلؿ المذكورة في المادة األولى أعبله، لدى % 14تدفع جامعة سكيكدة آتاوة تقدر بػ  :4المادة 
 1771لسنة  مف قانوف المالية 147مفتشية أمبلؾ الدولة المختصة إقميميا لفائدة ميزانية الدولة طبقا لممادة 

 .1766مف قانوف المالية لسنة  116المعدلة لممادة 
يكمف مدير جامعة سكيكدة بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث  :5المادة 

 العممي.
 2018 أفريل 05حرر بالجزائر في                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي             
 األستاذ طاىر حجار               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نيج روبرتسو،  23يتضمن وضع مبنى إداري كائن بـ ، 2018أفريل  11مؤّرخ في 157م قرر رقم 

 الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية  تميممي بوالية الجزائر، تحت تصرف
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 

 ،2017 سنة غشت 17الموافق  1438عاـ  ذي القعدة 25خ في المؤرّ  243-17المرسـو الرئاسي رقـ  وبمقتضى -
 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومةو 
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 ،1998سنة  مايو 03الموافق  1419عاـ  محـر 06خ في المؤرّ  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .يتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذي ُيحدد صبلحيات 

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  78-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 .المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وسيرىا، المعدؿ

، 2013يناير سنة  30الُموافق  1433ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤر  81-13وبُمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 الذي ُيحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.

، والُمتضمف وضع مبنى إداري بصفة مؤقتة، تحت 2009جواف  22المؤّرخ في  222بناء عمى المقرر رقـ و  -
 التكنولوجي.تصرؼ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير 
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ييدؼ ىذا المقرر إلي وضع تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،  المادة األولى:
 نيج روبرتسو، تميممي، بوالية الجزائر، والمذكور في الُممحق أدناه.  41مبني إداري كائف بػ 

يف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية بكل األعباء المتعمقة بتسيير المبني تتكفل الوكالة الوطنية لتثم: 3المادة 
 اإلداري المذكور في المادة األولي أعبله. 

المتضمف وضع مبنى إداري بصفة مؤقتة،  4447جواف  44المؤّرخ في  444ُتمغى أحكاـ المقرر رقـ  :4المادة 
 لتكنولوجي.تحت تصرؼ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير ا

ُيكّمف كل مف مدير الميزانية والوسائل وُمراقبة التسيير ومدير التنمية واالستشراؼ والمدير العاـ لمبحث : 5المادة 
العممي والتطوير التكنولوجي باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير)ة( الوكالة 

لتكنولوجية، كٌل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا الُمقرر الذي سُينشر في الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية ا
 النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. 

 

 2018 أفريل 11حرر بالجزائر في                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي             
 األستاذ طاىر حجار               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 نيج روبرتسو،  23يتضمن وضع مبنى إداري كائن بـ ، 2018أفريل  11 مؤّرخ فيال 157رقم م ـمحق بالم قر 
 ي بوالية الجزائر، تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية تميمم

 
Fiche Technique du siège de l’ANVREDET 

Il s’agit d’un bloc administratif de deux sous-sols + 2 Etage répartis comme suit : 

- Sous-sols 2 d’une superficie de 150 m² comprend: 
 Salle de réunion N°0………72 m² 

 Bureau N°02…………….…10.5 m² 

 Bureau N°03……….………10.5 m² 

 Magasin  N°04 ……….……27.5 m² 

 Cave  N°05…………..…..…27 m² 

 Hall …………………………25 m² 

 Circulation ………………….6 m² 
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- Sous-sols 1 d’une superficie de 150 m² comprend: 

 Bureau N°06……………30 m² 

 Bureau N°07……………12 m² 

 Bureau N°08……………12 m² 

 Bureau N°09……………12 m² 

 Bureau N°10……………12 m² 

 Bureau N°11……………12 m² 

 Bureau N°12……………12 m² 

 Bureau N°13……………14 m² 

 Salle d’eau + WC...….…18 m² 

 Circulation …………......16 m² 

 

- Rez-de-chaussée d’une superficie de 150 m² comprend : 

 Bureau N°14……………30 m² 

 Bureau N°15……………12 m² 

 Bureau N°16……………12 m² 

 Bureau N°17……………12 m² 

 Bureau N°18……………12 m² 

 Bureau N°19……………12 m² 

 Bureau N°20……………24 m² 

 Kitchenette  N°21………6.25 m² 

 Salle d’eau …………..…12.25 m² 

 

- Niveau 1 d’une superficie de 150 m² comprend : 

 Bureau N°22……………30 m² 

 Bureau N°23……………12 m² 

 Bureau N°24……………24 m² 

 Bureau N°25……………24 m² 

 Bureau N°26……………30 m² 

 Cuisine N°27……………15 m² 

 Circulation...……………15 m² 
 

- Niveau 2 d’une superficie de 168 m² comprend : 

 Salle N°28………………72 m² 

 Bureau N°29……………12 m² 

 Bureau N°30……………12 m² 

 Bureau N°31……………12 m² 

 Bureau N°32……………30 m² 

 Cuisine N°33……………09 m² 

 Salle N°34…………….…09 m² 

 Circulation...………….…12 m² 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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التابعة سابقًا لممدرسة الوطنية العميا ، يتضمن وضع اليياكل 2018أفريل  11مؤّرخ في 158م قرر رقم 
 لألساتذةالنقابة الوطنية ، و 3لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ببن عكنون تحت تصرف جامعة الجزائر

 ، والنقابة المسماة االتحادية الوطنية لعمال التعميم العالي والبحث العممي الجامعيين
 
 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، والمتعّمق 1990يونيو سنة  2الموافق  1410ذي القعدة عاـ  9المؤّرخ في  14-90لقانوف رقـ بمقتضي ا -

 منو. 16بكيفيات ممارسة الحّق النقابي، السيما المادة 
 غشت 17الموافق  1438عاـ  ذي القعدة 25خ في المؤرّ  243-17المرسوـ الرئاسي رقـ  وبمقتضى -

 مة، المتضمف تعييف أعضاء الحكو و  ،2017 سنة
 2008جويمية  14الموافق  1429رجب عاـ  11 خ فيمؤرّ ال 222-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 .مدرسة خارج الجامعة تضمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط واإلحصاء إلىوالم
 2013يناير سنة  30، الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 الذي يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2013نوفمبر 09 الموافق 1435محـر عاـ  05 مؤرخ فيال 370-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  -

 تضمف نقل مقر المدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي.الم
لمتضمف تحويل اليياكل التابعة سابقًا لممدرسة ا 2014ديسمبر  08المؤّرخ في  577وبمقتضى المقرر رقـ  -

 .3الوطنية العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي ببف عكنوف، لفائدة جامعة الجزائر
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سابقًا الواقعة ببف عكنوف والية  المدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقيُتوضع ىياكل  المادة األولى:
 4، واليياكل المذكورة في الممحق رقـ 1تحت تصرؼ جامعة الجزائر 1ّينة في الممحق رقـ الجزائر، المب

تحت تصرؼ النقابة الوطنية لؤلساتذة التعميـ العالي، واالتحادية الوطنية لعماؿ التعميـ العالي والبحث 
 العممي. 

، 1اتق كل مف مدير جامعة الجزائرمصاريف ونفقات التسيير والتجييز المتعّمقة بيذه اليياكل، عمى ع :3المادة 
األميف العاـ لمنقابة الوطنية لؤلساتذة التعميـ العالي، األميف العاـ لبلتحادية الوطنية لعماؿ التعميـ العالي 

 والبحث العممي. 
المتضمف تحويل اليياكل التابعة سابقًا  4412ديسمبر  46المؤّرخ في  355:ُتمغى أحكاـ المقرر رقـ  :4المادة 

 .1مدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي ببف عكنوف، لفائدة جامعة الجزائرلم
يكّمف كل مف مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، ومدير التنمية واالستشراؼ، ومدير جامعة  :5المادة 

 ، بتنفيذ ىذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية 1الجزائر
 

 2018 أفريل 11حرر بالجزائر في                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي             
 األستاذ طاىر حجار               

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضمن وضع اليياكل التابعة سابقًا لممدرسة الوطنية  ،2018أفريل  11المؤّرخ في  158رقم ( بالمقرر 2م محق )
، الجامعيين لألساتذةالنقابة الوطنية ، و 4العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ببن عكنون تحت تصرف جامعة الجزائر

  مسماة االتحادية الوطنية لعمال التعميم العالي والبحث العمميوالنقابة ال
 

 ىي:  4اليياكل الموضوعة تحت تصرف جامعة الجزائر
 

 (RDCالجناح البيداغوجي )
 03  لكل منيا.  4ـ 24قاعات التدريس بمساحة حوالي 
 44 .مكاتب 

 جناح )الماستر( 
 44  لكل منيا.  4ـ 12مكاتب التدريس بمساحة حوالي 
 كبيرة. قاعة 

  Aالجناح البيداغوجي 

  .قاعة االجتماعات 
  20 .مكتب 

  Bالجناح البيداغوجي 
 43  .قاعات التدريس 
 41 مكاتب لمعيادة 

  Cالجناح البيداغوجي 
 42  .قاعات التدريس 
 مكتب لمعيادة 

  Dالجناح البيداغوجي 
  .مكتب مع األمانة 
 43 .مكاتب 
  مقعد. 144مدرجاف مف سعة 
 16  منيا لئلعبلـ اآللي(.   44) 4ـ 32مساحة كل منيا قاعة لمدراسة 

 المكتبة 
  مقعد. 444قاعة المحاضرات مف سعة 
  مقعد. 444قاعة المطالعة مف سعة 
 .المخزف يتكوف مف قاعتيف 
  مقعد. 144مدرج مف سعة 
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المتضمن وضع اليياكل التابعة سابقًا لممدرسة الوطنية  ،2018أفريل  11المؤّرخ في  158رقم ( بالمقرر 3م محق )
، الجامعيين لألساتذةالنقابة الوطنية ، و 4العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ببن عكنون تحت تصرف جامعة الجزائر

  قابة المسماة االتحادية الوطنية لعمال التعميم العالي والبحث العمميوالن
 

 8، عبارة عن جناح ذو طابق أرضي مكّون منالجامعيين لألساتذةالنقابة الوطنية اليياكل الموضوعة تحت تصرف 
 

 الطابق األرضي: 
 .مكتب مع األمانة 
 41 .مكاتب 
 .قاعة األرشيف 
 .مخزف 
 .قاعة االجتماعات 

 نتظارقاعة اال 
 

اليياكل الموضوعة تحت تصرف النقابة المسماة االتحادية الوطنية لعمال التعميم العالي والبحث العممي، عبارة عن 
 ( مكّون من:R+2جناح إداري)

 

 الطابق السفمي: 
 .مكتبيف مع األمانة لكل منيما 
 .مكتب 
 .مكتب لموزع الياتف 
 .قاعة اإلعبلـ اآللي 
 .قاعة السحب 

 

 الطابق األول: 
 41 .مكاتب مع األمانات 
 43 .مكاتب 

 

 الطابق الثاني: 
 .مكتب مع األمانة 
 44 .مكتبيف 
 .قاعة االجتماعات 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تضمن ي، 2018جوان  19ي ف مؤّرخ 218 مقّرر رقم
 03/2015المناقصة الوطنية المحدودة رقم  إلغـاء

 

 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
، 2010كتوبر سنة أ 07الموافق  1431شواؿ عاـ  28المؤرخ في  236-10بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .منو 114ـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ السيما المادة ؿ والمتمّ المعدّ 
، 2015سنة  سبتمبر 16الموافق  1436عاـ  ذو الحجة 2المؤرخ في  247-15بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ومن 216السيما المادة  و تفويضات المرفق العاـ، المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية
، 2017 سنة أوت 17  الموافق 1438عاـ  ذو القعدة 25المؤرخ في  243-17 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـو  -

 ، المعدؿ.الحكومةالمتضمف تعييف أعضاء 
،  2001أوت سنة  18 الموافق 1422جمادى الثاني  30 المؤرخ في 271-01 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 جامعة تيارت.والمتضمف إنشاء 
 2013سنة  جانفي 30 الموافق 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ بو  -

  .والبحث العممي الذي يحّدد صبلحيات وزير التعميـ العالي
المتعمقة باقتناء التجييزات العممية القاعدية  02/2015المناقصة الوطنية المحدودة رقـ اإلعبلف عف  عمى وبناءً  -

بتاريخ  " Algérie Presseتي "لصادر بجريدمقعد بيداغوجي بالسوقر لفائدة جامعة إبف خمدوف بتيارت، ا 1000
 .2015سبتمبر  20بتاريخ   "منبر القراءو" 2015سبتمبر  19

 بالنيابة مدير جامعة تيارتعف السّيد  الوارد 2018 جواف 06المؤرخ في  98/2018 عمى اإلرساؿ رقـ وبناءً  -
 .02/2015وطنية المحدودة رقـ  المناقصة ال مب ترخيص إلغاءالمتعّمق بط

 

 ّررـــــــيق
 

 28المؤرخ في  236-10 الرئاسي رقـمف المرسوـ  (07) الفقرة السابعة 114تطبيًقا ألحكاـ المادة  لمادة األولى:ا
لمناقصة تمغى اأعبله،  والمذكور، والمتّمـ لمعّدؿا، 2010أكتوبر سنة  7 الموافق 1431شّواؿ عاـ 

مقعد بيداغوجي  1000المتعمقة باقتناء التجييزات العممية القاعدية  02/2015الوطنية المحدودة رقـ 
سبتمبر  19" بتاريخ  Algérie Presseتي "لصادر بجريدبالسوقر لفائدة جامعة إبف خمدوف بتيارت، ا

  .2015 سبتمبر 20بتاريخ   "و"منبر القراء 2015
 .ربتطبيق أحكاـ ىذا المقرّ امعة تيارت مدير جكّمف ي :2 المادة
 والبحث العممي. ر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العاليينشر ىذا المقرّ  :3 المادة

 2018 جوان 19حرر بالجزائر في                                                             
 وزير التعميم العالي والبحث العممي             
 األستاذ طاىر حجار               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــ
 ــــــــ،،،،،،ـــــــ



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   457

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      2018-الثانيالثالثي -النشرة الرسمية                                                                    وزارة التعميم العالي والبحث العممي   458

 

 

 2018سنة  ماي 09 الموافق، ىـ 1439 عام شعبان 23ؤّرخ في ـــــــم 04 مــــــور رقــشــنــم
 2019-2018المتعّمق بالتسجيل األّولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 

 
 

المطبقة في مجاؿ التسجيل األّولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا  ييدؼ ىذا المنشور إلى تحديد القواعد العامة
 2019–2018لسنة الجامعية بعنواف ا

 

 ُيسم  لكل حاممي شيادة البكالوريا أو شيادة أجنبية معادلة ليا بااللتحاؽ بالتعميـ والتكويف العالييف.
 

 التوجيو و  التسجيل األولي – 1
 

 شروط عامة  1-1
 اآلتية: األربعةإلى ترتيب يأخذ بعيف االعتبار المعايير  تعميـ والتكويف العالييفيستند التوجيو لم

 المعبر عنيا مف طرؼ حامل شيادة البكالوريا، اتالرغب 
 نقاط المواد األساسية،و  الشعبة والنتائج المحصمة في امتحاف البكالوريا : المعدؿ العاـ لمبكالوريا 
 ويف العالييف.قدرات استقباؿ مؤسسات التعميـ والتك 
 الدوائر الجغرافية. 

 .يتـ ىذا الترتيب عمى أساس المعدؿ العاـ المحصل عميو في امتحاف البكالوريا
 

 مياديف وفروع التكويف.  بعضو  تحضيريةالقساـ األفي  متسجيل األّوليمطموبة لشروط تكميمية ىناؾ 
 

تحضيرية معدالت عامة دنيا الساـ قاألو  فروع التكويفو مياديف  بعض تتطمب المشاركة في الترتيب في
ستحدد ىذه المعدالت الدنيا عف طريق  ا، لمتسجيل النيائي.الت الحق، آليّ لمبكالوريا، وال تمن  ىذه المعدّ 

 منشور تكميمي بعد صدور نتائج امتحاف البكالوريا.
حاؽ بفروع اليندسة ، إضافة لمعمـو الطبية فإف المعدالت الدنيا لبللت2019-2018بالنسبة لمسنة الجامعية 

المعمارية، وعموـ البيطرة، والعموـ السياسية، والمدارس العميا لؤلساتذة، وميداف عموـ وتقنيات النشاطات 
 البدنية والرياضية ستكوف وطنية.

 

التكوينات )معاىد العمـو والتقنيات التطبيقية، ليسانس الفة الذكر، فإف االلتحاؽ ببعض إضافة إلى الشروط السّ 
رشاد( يخضع ميني ة، ميداف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" والمدارس العميا لؤلساتذة، إمامة وا 

 مقابمة شفوية أماـ لجنة.إلى إجراء 
 

ـّ التسجيل األّولي والتوجيو لحاممي شيادة  البكالوريا الجدد عمى الخط حصريا، ولمقياـ بيذه العمميات تـّ   يت
 لفائدة ىؤالء، ىما عمى التوالي: ،لؤلنترنتتخصيص موقعيف 

 

http://www.mesrs.dz 
http://www.orientation.esi.dz 

 

 .ف" لئلشارة إلى الموقعيف المذكوريف أعبلهيموقعي االنترنت المخصص"استعماؿ عبارة سيتـّ خبلؿ ىذا النص 
 

وقعيف، تـّ تخصيص ربط مجاني لفائدة حاممي شيادة البكالوريا إلى ىذيف الم ولوجوقصد تمكيف وتسييل ال
 الجدد عمى مستوى فضاءات االنترنت المفتوحة ليذا الغرض عمى مستوى المؤسسات الجامعية. 

 

http://www.mesrs.dz/
http://www.mesrs.dz/
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بدليل الطالب، عمى كل سند رقمي ) جياز اإلعبلـ اآللي ولوحة  يمكف تحميل أحكاـ ىذا المنشور،المرفق
 نطبلقا مف موقعي اإلنترنت المخّصصيف.إلكترونية وىاتف نقاؿ( ا

سيتـّ وضع نسخة رقمية تفاعمية لممنشور الوزاري عبر الخط )عمى بوابة حامل شيادة البكالوريا 
https://bac2018.mesrs.dzإضافة إلى نسخة لوحية بتطبيق أندرويد )Application Android) ) 

  يمكف تحميميا مف نفس الموقع.
 ي عبر الخط:يسم  المنشور التفاعم

 

 بتقديـ جميع شروط االلتحاؽ بمؤسسات التعميـ العالي، -
 بإعطاء مختمف المعمومات حوؿ فروع التكويف والتخّصصات المضمونة في المؤسسات الجامعية، -
 بتوضي  إجراءات التسجيل في المؤسسات الجامعية لحاممي شيادة البكالوريا الخاصة )ثانوية بوعمامة(، -
 المعادلة والتسجيل في المؤسسات الجامعية لحاممي شيادة البكالوريا األجنبية، بتوضي  إجراءات طمب -
 .بتقديـ معمومات متعمقة بالتكوينات التي تضمنيا مؤسسات التكويف العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى  -

 

امعية الطالب االطبلع عمى المعمومات المتعمقة بالخدمات الج لإضافة إلى ىذه المعمومات ، يوفر دلي
 )المنحة الدراسية والنقل، واإليواء، واإلطعاـ(.

 

 في طور الميسانس األّولي والتوجيو التسجيل 2.1
 

( مف خبلؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ 31إلى الصفحة  12)مف الصفحة  01يبين الممحق 
 نس.يساملفي تكوينات ا التسجيل األولي والتوجيو

 

 ،أو فروع التكويف مياديفرمز  :1العمود 
 ،مياديف أو فروع التكويف  :2العمود 
 ،أو فرع التكويف مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف التي تضمف ميداف :3العمود 
 ،الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف :4العمود 
 ،ؿ االلتحاؽ بمياديف أو فروع التكويفالتي تخوّ ، و ةشعب البكالوريا المرتبة حسب األولوي :5العمود 
 كيفية، يبّيف ىذا العمود ليقواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األوّ  :6العمود 

 لي في مياديف أو فروع التكويف.المشاركة في الترتيب قصد التسجيل األوّ            
 

 وع ذات التسجيل الوطنيلي والتوجيو في الفر األوّ  التسجيل 3.1
 

تتعمق الفروع ذات التسجيل الوطني بمسارات الميسانس التي تضمنيا المؤسسات الجامعية في مياديف وفروع 
التكويف ذات صمة مباشرة بمحيطيا االجتماعي واالقتصادي، باإلضافة إلى طابعيا الوطني. تتميز ىذه 

 الفروع بما يمي:
 ،شروط بيداغوجية خاصة 
  غوجي خاص،تأطير بيدا 
 .مشاركة قوية لمقطاع االجتماعي االقتصادي في التكويف 
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( مف خبلؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ 40إلى الصفحة  32)مف الصفحة  02يبين الممحق 
 ذات التسجيل الوطني.التكويف التسجيل األولي والتوجيو في فروع 

 ،ذو التسجيل الوطني التكويف فرعرمز  :1العمود 
 ،التسجيل الوطني وذ التكويف فرع عنواف :2العمود 
 عنواف التخصصات، :3العمود 
 ،ذو التسجيل الوطني التكويف مؤسسة التكويف التي تضمف فرع :4العمود 
 ،تسجيل وطني فرع تكويف ذو لكل يوض  الطابع الوطني :5العمود 
 ،ذات التسجيل الوطني التكويف فروعبااللتحاؽ  ؿالتي تخوّ ، و شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية :6العمود 
 ذات التسجيل الوطني. التكويف لي في فروعقواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األوّ  :7العمود 

 

 MCILفي الماستر ذي مسار مدمج لميسانسالتسجيل األّولي والتوجيو  4.1
 

( سنوات )تكويف في الميسانس + ماستر( 05لميسانس بخمس )تقّدر مدة التكويف في ماستر ذي مسار مدمج 
تضمنيا مؤسسات جامعية في مياديف وفروع التكويف ذات عبلقة مباشرة مع القطاع االقتصادي أو مع 

 مسار مدمج لميسانس بما يمي: الييئة. يتميز الماستر ذو
 ،شروط بيداغوجية خاصة 
 ،تأطير بيداغوجي خاص 
 بحث، استناد التكويف عمى مخبر 
 .مشاركة قوية لمقطاع االقتصادي في التكويف وفي البحث 

 

( مف خبلؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ 42إلى الصفحة  41الصفحة  )مف 03يبين الممحق 
 . ماستر ذي مسار مدمج لميسانسلي والتوجيو في التسجيل األوّ 

 يسانس،الماستر لعرض التكويف ذو مسار مدمج لمرمز  :1العمود 
 فرع التكويف لمماستر ذي مسار مدمج لميسانس، :2العمود 
 عنواف التخصصات، :3العمود 
 الماستر ذو مسار مدمج لميسانس، التكويف في التي تضمف مؤسسة التكويف :4العمود 
 تكويف في الماستر ذو مسار مدمج لميسانس،لكل  يوض  الطابع الوطني :5العمود 
 الماستر ذو مسار مدمج لميسانس، بالتكويف في مرتبة حسب األولوية التي تخّوؿ االلتحاؽ ،شعب البكالوريا :6العمود 
 الماستر ذو مسار مدمج لميسانس. التكويف في قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األّولي في :7العمود 

 
 

وفي بعض عروض التكوين  ات التطبيقيةمعاىد العموم والتقني مختمف التسجيل األّولي والتوجيو في 5.1
 األخرى في الميسانس

تعتبر معاىد العموـ والتقنيات التطبيقية فضاءات جامعية مخّصصة داخل الجامعة، مكّرسة حصرّيا لمتكوينات 
في الميسانس المينية تتطابق واحتياجات سوؽ الشغل، كما تمن  لخريجييا إمكانية اكتساب كفاءات أكاديمية 

 فيمة بجعميـ عممييف بسرعة.ومينية ك
إف التكوينات المقترحة مف طرؼ معاىد العموـ والتقنيات التطبيقية، مدعوة لتغطية احتياجات القطاع 

نتاج المواد )والقطاع الثاني ( خدمات وتجارة...)الثالث  .(تحويل وا 
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حد أب متابعة دراستيـ الراغبيف فيو  2019-2018لسنة الجامعية عنواف ايجب عمى حاممي شيادة البكالوريا ب
بأحد معاىد العمـو والتقنيات التطبيقية حسب لي متسجيل األوّ معاىد العموـ والتقنيات التطبيقية، الترش  ل

 اختيارىـ.
وكذا مسارات في الميسانس  يقترح ىذا المنشور، تكوينات أخرى  في الميسانس ترتكز عمى مقاربة بالكفاءات،

 (.16 ق)أَظر انًهح المينية

ع التسجيل النيائي في معيد العموـ والتقنيات التطبيقية أو في الميسانس المذكورة أعبله لمقبوؿ بعد يخض
 مقابمة شفوية.

الصفحة  إلى 49)مف الصفحة  05والممحق ( 48 إلى الصفحة 43الصفحة  )مف 04الممحق  كل مف يبيف
معاىد العمـو لي والتوجيو في ألوّ ، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل امامف خبلؿ أعمدتي( 54

 والتقنيات التطبيقية، وعروض تكويف أخرى في الميسانس.
 المياديف أو فروع التكويف المضمونة بمعاىد العموـ والتقنيات التطبيقية ،رمز  :1العمود 
 مياديف التكويف، :2العمود 
 فروع التكويف، :3العمود 
 ليسانس مينية، :4العمود 
 ات،التي تضمف التكوين ت التكويفمؤسسا :5العمود 
 يوض  الطابع الوطني لمتسجيل في معاىد العمـو والتقنيات التطبيقية، :6العمود 
 بالتكوينات،التي تخّوؿ االلتحاؽ ، و مرتبة حسب األولوية ،شعب البكالوريا :7العمود 
 .قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األّولي :8العمود 

 
 

 

 المدارس العمياالتسجيل األّولي والتوجيو في  6.1
 

 متابعة دراستيـالراغبيف في و  ،2019–2018بعنواف الدخوؿ الجامعي يجب عمى حاممي شيادة البكالوريا 
 :بإحدى المدارس العميا

 لي بقسـ تحضيري،بالتسجيل األوّ  القياـ 
 ؤلقساـ التحضيرية،ل مف بيف المترشحيف انتقاؤىـ 

 

مية التوجيو، يمكف توجيو حامل شيادة البكالوريا إلى القسـ التحضيري الذي اختاره وىذا حسب عمى إثر عم
 . ؿقدرات االستقبا

التحاؽ الطمبة الناجحيف بعد سنتيف مف الدراسة في األقساـ التحضيرية ونجاحيـ في مسابقة  االلتحاؽ  يتـّ 
 بالطور الثاني وفق كيفيات تحّدد عف طريق التنظيـ.

تسيير وعموم و ة ا، عموم اقتصاديوتكنولوجيعموم ) ة( مياديف مختمف07بسبعة ) األقساـ التحضيريةترتبط 
عالم آلي، عموم إنسانية واجتماعية، حقوق وعموم سياسية، تجاريةال ، عموم الطبيعة والحياة، رياضيات وا 

 (.ىندسة معمارية وعمران ومين المدينة
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 تسم  بااللتحاؽ بإحدى المدارس العميا التالية: :نولوجياتكالو األقسام التحضيرية في العموم  -أ
 بالجزائر،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  -
 ،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف -
 بقسنطينة، المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات -
 بالجزائر ، المدرسة الوطنية العميا لؤلشغاؿ العمومية -
 بالبميدة، ة العميا لمري المدرسة الوطني -
 ،عنابةب المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف -
 المدرسة العميا لمتكنولوجيات الصناعية بعنابة، -
 المدرسة العميا لمعمـو التطبيقية بتممساف، -
 المدرسة العميا لميندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف، -
 المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا بالجزائر، -
 .رالتطبيقية بالجزائ ـلمدرسة العميا لمعمو ا -

 

: تسم  بااللتحاؽ بإحدى المدارس تجاريةالعموم التسيير و والة األقسام التحضيرية في العموم االقتصادي -ب
 العميا التالية:

 

 بالقميعة، مدرسة الدراسات العميا التجارية -
 بالقميعة، المدرسة العميا لمتجارة -
 بالقميعة، حصاء واالقتصاد التطبيقيالمدرسة الوطنية العميا لئل -
 المدرسة العميا لعمـو التسيير بعنابة، -
 المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة، -
 المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، -
 المدرسة العميا لبلقتصاد بوىراف. -

 

 مدارس العميا التالية:تسم  بااللتحاؽ بإحدى ال األقسام التحضيرية في عموم الطبيعة والحياة: -ج
 

 المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة بالحراس، -
 لعمـو الغذاء والصناعات الزراعية الغذائية بالجزائر،المدرسة العميا  -
 العميا لمفبلحة بمستغانـ،المدرسة  -
 المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة،  -
تربية احل بالجزائر ) بالنسبة لمتخصصيف " المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الس -

 (. حرية وقاريةب ألسماؾ " ) لفرع ىيدروبيولوجياا " و"صيد المائيات
 المدرسة العميا لمعمـو البيولوجية بوىراف. -

 

 يسمحاف بااللتحاؽ بإحدى المدرستيف التاليتيف: القسمين التحضيريين في اإلعالم اآللي: -د
 

 بالجزائر، عبلـ اآلليالمدرسة الوطنية العميا لئل -
 بسيدي بمعباس. المدرسة العميا لئلعبلـ اآللي -
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 تسم  بااللتحاؽ بإحدى المدارس التالية: األقسام التحضيرية المدمجة "الخاصة": -ىـ
 

 بالجزائر، لمتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمرافالمدرسة ا -
 المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة، -
 الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل بالجزائر،مدرسة ال -
 المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعمـو االعبلـ، الجزائر، -
 المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية، الجزائر. -

 
 

( مف خبلؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ 59إلى الصفحة  55الصفحة  )مف 06يبيف الممحق 
 لي والتوجيو في األقساـ التحضيرية. تسجيل األوّ ال

 

 ،رمز القسـ التحضيري  :1العمود 
 داخل المدارس، القسـ التحضيري  :2العمود 
 ة،ـ التحضيرياقسالمدارس الوطنية العميا التابعة لكل نوع مف أنواع األ :3العمود 
 ،األقساـ التحضيريةقسـ مف لكل  يوض  الطابع الوطني :4العمود 

 ،األقساـ التحضيريةب االلتحاؽ ؿشعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي تخوّ  :5ود العم
 قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي في األقساـ التحضيرية. :6العمود 

 

 العميا لألساتذة التسجيل األّولي والتوجيو في المدارس 7.1
 

ذة لحاممي شيادة البكالوريا مسارات مخّصصة لتكويف المكّونيف لفائدة قطاع التربية توفر المدارس العميا لؤلسات
الوطنية  لؤلطوار الثبلثة: االبتدائي )أستاذ المدرسة االبتدائية(، المتوسط ) أستاذ التعميـ المتوسط ( والثانوي 

 )أستاذ التعميـ الثانوي(.
األطوار، والفروع، والوالية وحسب  لعميا لؤلساتذة سنويا حسبتحدد األماكف البيداغوجية المتوفرة في المدارس ا

 االحتياجات المعّبر عنيا مف طرؼ قطاع التربية الوطنية.
ولشرط السّن المحّدد بـ يخضع التسجيل النيائي في ىذه المدارس العميا لؤلساتذة لنتيجة المقابمة الشفوية، 

. يجب عمى المترشح المقبول (نسبة لمجنسينبال) 2018ديسمبر  31سنة عمى األكثر إلى غاية  24
لمتكوين في ىذه المدارس، الّتوقيع عمى عقد التزام مع قطاع التربية الوطنية بخصوص توجييو المستقبمي 

 عند نياية تكوينو.
 

( مف خبلؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ 68إلى الصفحة  60)مف الصفحة  07يبين الممحق 
 .العميا لؤلساتذة لي والتوجيو في المدارسالتسجيل األوّ 
 ،رمز فروع التكويف :1العمود 
 ،عنواف فروع التكويف  :2العمود 
 ،التي تضمف فرع التكويفالوطنية العميا لؤلساتذة  ةالمدرس :3العمود 
 العميا لؤلساتذة، الدوائر الجغرافية التابعة لكل مدرسة مف المدارس :4العمود 
 ،كالوريا المرتبة حسب األولوية التي تخّوؿ االلتحاؽ بفروع التكويفشعب الب :5العمود 
 العميا لؤلساتذة. قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األّولي في المدارس :6العمود 
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 فروع العموم الطبية.التسجيل األّولي والتوجيو في  8.1
 

( مف خبلؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ 71إلى الصفحة  69 )مف الصفحة 08يبين الممحق 
 .فروع العمـو الطبيةلي والتوجيو في التسجيل األوّ 

 

 ،رمز فروع التكويف :1العمود 
 ،عنواف فروع التكويف  :2العمود 
 ،مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف التي تضمف فرع التكويف :3العمود 
 ،بعة لكل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ والتكويف العالييفالدوائر الجغرافية التا :4العمود 
 ،شعب البكالوريا التي تخّوؿ االلتحاؽ بفروع التكويف :5العمود 
كيفية يبيف ىذا العمود أيضا  ،قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األّولي :6العمود 

 التكويف.المشاركة في الترتيب قصد التسجيل األّولي في فروع 
 

 ػهىو انبيطرةانتسديم األّوني وانتىخيه في  2.:
 

( مف خبلؿ أعمدتو، القواعد العامة المطبقة في مجاؿ 74إلى الصفحة  72)مف الصفحة  09يبين الممحق 
 .عمـو البيطرةلي والتوجيو في التسجيل األوّ 

 

 ،رمز فروع التكويف :1العمود 
 ،عنواف فروع التكويف  :2العمود 
 ،فرع التكويفن التي تضـ لوطنية العميا أو المعاىدة االجامعات أو المدرس :3العمود 
 مؤسسة،لكل  يوض  الطابع الوطني :4العمود 
 ،شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي تخّوؿ االلتحاؽ بفرع التكويف :5العمود 
 .المؤسساتّولي في قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األ :6العمود 

 

 تسديم حايهي شهازة انبكانىريا انراصت 21.2
 

يسم  ، ( ثانوية بوعمامة بالبكالوريا الخاصة ) (76إلى الصفحة  75 ةمف الصفح) 10الممحق  يتعمق
لحامل شيادة البكالوريا الخاصة أف يطابق شعبة البكالوريا التي بحوزتو مع شعب البكالوريا  10الممحق 

 نوحة مف طرؼ وزارة التربية الوطنية.األخرى المم
ـّ المطابقة، يوفر الممحق رقـ  مف ىذا المنشور المعمومات الضرورية، باإلضافة إلى إمكانيات  10عندما تت

 التسجيل في المؤسسات الجامعية وشروط االلتحاؽ.
 

 

 نبحث انؼهًيتسديم حايهي شهازة انبكانىريا في يؤسساث ذارج قطاع وزارة انتؼهيى انؼاني وا 22.2
 

إمكانّيات التسجيل في مؤسسات تحت الوصاية ( 82 إلى الصفحة 77 )مف الصفحة 11يبين الممحق 
  .البيداغوجية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي والتابعة لقطاعات وزارية أخرى 

 التالية عف مختمف ىذه القطاعات: كما يقّدـ المعمومات
 المؤسسات تحت الوصاية، -
 ات المضمونة،التكوين -
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 شروط االلتحاؽ، -
 باإلضافة إلى مواقع الواب الخاصة بيذه المؤسسات مف أجل معمومات أكثر. -

 

بالنسبة لمؤسسات التكويف العالي التابعة لوزارة الدفاع الوطني، يمكف االطبلع عمى قائمة المؤسسات المعنية 
 .(www.mdn.dz)وشروط االلتحاؽ بيا، عبر الموقع االلكتروني ليذه الوزارة 

 

 ( رموز الواليات.83)الصفحة  12يبين الممحق 
 

 ( شبكة المؤسسات الجامعية.84 )الصفحة 13الممحق  يقدم
 (.قييىيسيريت انتؼهيى وانًتابؼت انبيساغىخيت وانتالمالحق متوفرة عمى مستوى المديرية العامة لمتعميم والتكوين العاليين ) مالحظة:

 

 كيفياث انتسديم األّوني وانتىخيه -3
 

 انتسديم األّوني 3-2

باستعمالو لرقـ التسجيل ولمرمز السري الوارديف في كشف النقاط المحّصل عميو في البكالوريا، يمكف لممترش  
 .قائمة الفروع المسموح لو التسجيل بياالولوج عبر الموقع المخصص بواسطة ىذا الّرمز المخّصص إلى 

 مياديف التكويفمف بيف  ممكنة اختيارات (04) أربعة تنازليترتيب ليجب عميو أف ُيسجل في بطاقة رغباتو وفقا 
األقساـ التحضيرية و  ذي المسار المدمج لميسانس ماستروالالفروع ذات التسجيل الوطني و الميسانس  في:

 .العمـو الطبية وعمـو البيطرةفروع ذة، و ومعاىد العموـ والتقنيات التطبيقية، وفروع المدارس العميا لؤلسات
األربعة، فرعا مف  يجب عمى حامل شيادة البكالوريا أف يحدد في بطاقة رغباتو مف ضمف االختيارات ام:ــى

 الذي تضمنو مؤسسة جامعية. فروع التكويف في الميسانس عمى األقل
 

 ع االنترنت المخصص ليذا الغرض.، عبر موقعمى الخط حصرياً لمتذكير، يجب أف ترسل بطاقة الرغبات، 
يعتبر التسجيل األّولي عبر الخط إجباريا لكافة حاممي شيادة البكالوريا. يفقد كل حامل شيادة البكالوريا الذي 

ـّ تسجيمو األّولي عبر الخط وفي اآلجاؿ المحددة، كل إمكانية التسجيل في الفرع المرغوب فيو.  لـ يقـ ولـ ُيت
ىذه الحالة  يفف ،بالنسبة لبعض الفروع، يعتبر المترش  راسبا مقابمة الشفوية اإلجباريةفي حالة الغياب في ال

 .2.2عميو اتباع االجراء المحدد في الفقرة 
 

 انًؼهىياتيتانًؼاندت  3-3

ـّ ممؤىا  المعموماتيةتتكفل المعالجة الوطنية  بمجمل بطاقات الرغبات لحاممي شيادة البكالوريا الجدد التي ت
رسال لمتسجيل األولي والتوجيو، إلى  األربعةبيف المعايير  الربطىذه المعالجة القائمة عمى تؤدي  ،يا عبر الخطوا 

 .المعّبر عنيا مف طرؼ كل واحد مف حاممي شيادة البكالوريا الجدد األربعتمبية إحدى الرغبات 
 

صيف ليذا ريا عمى الموقعيف المخّص في متناوؿ حاممي شيادة البكالو  المعموماتيةتوضع نتائج المعالجة الوطنية 
 (.5وفق الرزنامة المذكورة أدناه )أنظر العنصر  الغرض

 

 :عمى أحد ىذيف الموقعيف، سيتعرؼ حامل شيادة البكالوريا عمى نتيجة توجييو ومف ثـ ينبغي عميو اطبلعومف خبلؿ 
 .باحتراـ الموعد المحّدد لوتأكيد توجييو، عندئذ يتقّدـ لمتسجيبلت النيائّية حسب الرزنامة المحّددة  - أ

 

أّما إذا كاف توجييو خاضعا لمقابمة، يجب عميو أف يتقّدـ بمجّرد اإلعبلف عف نتائج التوجيو وفق الرزنامة  - ب
يتقّدـ المترش  لمقابمة شفوية، بالنسبة لممدارس العميا لؤلساتذة، وميداف تقنيات النشاطات البدنية المحّددة. 

http://www.mdn.dz/
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التطبيقية، وبعض مسارات الميسانس والميسانس في اإلمامة واإلرشاد كما والتقنيات والرياضية، ومعاىد العمـو 
حالة اإلخفاؽ في المقابمة، يسم   ليذا الطالب  يىي مبّينة في الشروط اإلضافية والمشار إلييا في المبلحق. ف

 .الّدنيا لبللتحاؽ وفق الرزنامةمع األخذ بعيف االعتبار المعّدالت  القياـ بعممية توجيو ثانية باتباع نفس اإلجراء
 

في الحالة الخاصة التي لـ يتـّ فييا الحصوؿ عمى أي اختيار مف االختيارات األربعة، ُيقترح عمى حامل شيادة  - ج
البكالوريا الجديد المعني عممية ثانية إلعادة التسجيل األولي مماثمة لؤلولى، تسم  لو القياـ باختيار آخر في 

آخر، باتباع نفس اإلجراء وفق الرزنامة واألماكف البيداغوجية المتوفرة، ولممعّدالت الّدنيا ميداف أو فرع تكويف 
 لبللتحاؽ.

 

يمكف لممترش  الذي تحّصل عمى اختياره الرابع، إف أراد، القياـ بتوجيو آخر، باتباع نفس اإلجراء وفق الرزنامة،  - د
 لتحاؽ.واألماكف البيداغوجية المتوفرة، والمعّدالت الّدنيا لبل

 

 يفقد المترشح آليا التوجيو األول. ،)د( يجدر التذكير، أنو بالنسبة لمحالة األخيرة
و إلييا إليداع جّ إلى المؤسسة التي وُ عندما يصب  التوجيو نيائّيا، يمكف لممترش  إيداع طمب إيواء، ثـ يتقّدـ 

 مؾ المتعمقة بالخدمات الجامعية،البيداغوجي وتممف تسجيمو وتسديد رسـو التسجيل واستبلـ وثائق تسجيمو 
 حسب الرزنامة المقترحة. عمى برمجة الدروس واالطبلع

 

 الدوائر الجغرافية لمتسجيل -3
 

يمكف تغيير الدوائر الجغرافية لتسجيل حاممي شيادة البكالوريا الجدد بالنسبة لمياديف وفروع التكويف كما ىي 
شيادة البكالوريا الجدد نحو مؤسسات التعميـ العالي  لحامميمحددة في المبلحق المناسبة لضماف توجيو أنجع 

يواء كافية. وتأطير استيعاب  التي توفر قدرات  وا 
 

وبصفة خاصة، فإنو بالنسبة لمفروع التي يمكف االلتحاؽ بيا عف طريق معّدالت وطنية عمى غرار العموـ الطبية، 
الرياضية، والعموـ السياسية، واليندسة المعمارية، وعموـ والمدارس العميا لؤلساتذة، وتقنيات النشاطات البدنية و 

البيطرة، يمكف توجيو حامل شيادة البكالوريا إلى جميع مؤسسات التعميـ العالي عبر التراب الوطني حسب قدرات 
 االستقباؿ.

 

 حاالت خاصة -4
كل ىذه الحاالت،  بغض الّنظر عف كل الوضعيات المشار إلييا أعبله، سيتـ إعداد منشور تكميمي، يضبط

يحدد ىذا المنشور التكميمي الحاالت التي تخوؿ لمدير المؤسسة الجامعية اقتراح إعادة  ،الرزنامة و ويوّض  العّدة
توزيع داخمي وخارجي لمطمبة بالتشاور مع الندوات الجيوية لمجامعات، ال سيما بالنسبة لمفروع التي تعرؼ التحاقا 

 العممية في كنف احتراـ شروط االلتحاؽ. ضعيفا لمطمبة، عمى أف تتـ ىذه
 

 والتسجيالت النيائية: رزنامة التسجيالت األّولية -5
 

لحاممي شيادة البكالوريا الجدد بعنواف السنة الجامعية  والتسجيبلت النيائية التسجيبلت األّوليةحّددت رزنامة 
 كما يمي:  2018-2019
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 2018جويمية  30إلى  24الي                               من أبواب مفتوحة عمى مستوى مؤسسات التعميم الع -
  استغالل نتائج البكالوريا  وتحديد  المعدالت الدنيا الوطنية  لممشاركة في الترتيب في بعض : 1المرحمة  -

 2018جويمية  26إلى  24من  الفروع             
 فترة التسجيبلت األولية 2018جويمية  28إلى   26من   
 فترة تأكيد التسجيبلت األولية 2018جويمية  30إلى  29من   
 فترة معالجة الرغبات 2018أوت  07جويمية إلى  31من   
 اإلعبلف عف نتائج التوجيو مساءً  2018أوت  07يوم   

 ية: تأكيد التسجيل األولي أو إعادة التوجيو أو إجراء اختبارات ومقابالت بالنسبة لمفروع المعن2المرحمة  -

فترة تأكيد التسجيل األولي أو إعادة التوجيو أو إجراء اختبارات  - 2018أوت  12إلى   08من   
 ومقاببلت بالنسبة لمفروع المعنية

 فت  البوابة المخصصة لئليواء - 2018أوت  15إلى   08من   

المقاببلت المعالجة الثانية: حاالت الرسوب في االختبارات و  - صباحا  2018أوت  16إلى  13من   
 وطمبات إعادة التوجيو

 اإلعبلف عف نتائج التوجييات - 2018أوت  16  
 : التسجيالت النيائية3المرحمة  -

 التسجيبلت النيائية + ممفات الخدمات الجامعية - 2018سبتمبر  06 إلى 02من 
 ) PROGRESتحت مراقبة  (: معالجة الحاالت االستثنائية من طرف مؤسسات التعميم العالي 4المرحمة  -

 2018سبتمبر 16إلى  02 من
 الحاالت االستثنائية -
 إعادة فت  البوابة المخصصة لئليواء + المنحة + النقل -

  

 .2019-2018كآخر أجل لمتسجيالت النيائية بعنوان السنة الجامعية  2018سبتمبر  16حدد تاريخ 
 

 

 

 «جيد جدا»و« ممتاز»بكالوريا بتقدير .6
 الوريا بتقدير "ممتاز" حاممو شيادة البك.1.6

 

مف ( 02) اختياريفيقـو حامل شيادة البكالوريا بتقدير "ممتاز" بملء بطاقة الرغبات عبر الخط عمى أف يسجل فييا 
 االختياريفاختيار واحد مف  لو ىيمبّ  :الفروع المقترحة، مع احتراـ الشروط المتعمقة بشعبة البكالوريا بيف المياديف أو

 ا.مالمعّبر عني
 

 حاممو شيادة البكالوريا بتقدير "جّيد جدا" 2..6
 

 (03)ثبلثة عمى أف يسجل فييا  ،يقـو حامل شيادة البكالوريا بتقدير "جّيد جدا" بملء بطاقة الرغبات عبر الخط
احد مف اختيار و  لو ىيمبّ  : الفروع المقترحة، مع احتراـ الشروط المتعمقة بشعبة البكالورياالمياديف أو  مف بيفاختيارات 

 االختيارات المعّبر عنيا.
 

 2018سنة  عمييا لبكالوريا أجنبية المحصحاممو شيادة .7
، تقديـ طمب معادلة لشياداتيـ قبل القياـ بأي 2018يجب عمى حاممي شيادة البكالوريا األجنبية المتحصل عمييا سنة 

 تسجيل في مؤسسة جامعية.
  http://equiv.mesrs.dz:8080/ext-equiv يتـّ طمب المعادلة عبر برمجية مخّصصة لذلؾ:
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 يتضمف ممف طمب المعادلة الوثائق التالية:
 نسخة مف شيادة البكالوريا، -
 نسخة مف كشف نقاط البكالوريا، -
 نسخة مف بطاقة التعريف، -
 بطاقة معمومات يتـ ممؤىا عبر الخط. -

 يو في بطاقة المعمومات.عند إيداع طمب المعادلة، يجب عمى المعني وجوبا تحديد الفرع المرغوب ف
  نيج خموفي محند، 11يمكف لحامل شيادة البكالوريا التقرب مف مكتب المعادالت )وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، 

بف عكنوف الجزائر( إليداع ممف طمب المعادلة كما ىو مبيف أعبله، وكذا لسحب شيادة المعادلة األصمّية، مصحوبا بكل 
 المذكورة أعبله. يمكف إرساؿ نسخة مف المعادلة عبر البريد االلكتروني بطمب مف المعني. الوثائق األصمّية

 

ــام: ــ  ىـ
ال يخضع حاممو شيادة البكالوريا األجنبية إلجراء التسجيل األولي والتوجيو عبر الخط، لكنيـ يخضعوف لشروط االلتحاؽ بكل 

ّدنيا التي يمكن االطالع عمييا عبر موقعي األنترنت المخصصين. وكذلك لممعدالت الفرع كما ىو مذكور في ىذا المنشور 
 .يقوم المترشح عبر الخط  بإيداع طمب توجييو نحو مؤسسة جامعية اختارىا. يتّم الرّد عمى طمبو بنفس الطريقة

 

ختارة لمتسجيل لحامل شيادة بكالوريا أجنبية، مصحوبا بشيادتو األصمية، التقرب مف المؤسسة الجامعية الم بعدىا، يمكف
 النيائي طبقا لمرزنامة المحّددة.

ولف يتـ  قبوليـ في الفروع ذات التسجيل الوطني والفروع الطبية وعمـو البيطرة وكذا فروع التكويف في المدارس العميا إال بعد 
 التأكد مف المستوى المطموب في المغات األجنبية بموجب امتحاف تنظمو المؤسسة المستقبمة. 

 اإلخفاؽ في ىذا االختبار، يقترح لممترش  اختيار آخر عف طريق  نفس األرضية اإللكترونية.في حالة 
 

 .2018حاممو شيادة البكالوريا المحصل عمييا قبل سنة .8
 االطبلع عمى المنشور التكميمي المتعمق بمعالجة الحاالت االستثنائية. -

 

 .2018 سبتمبر 16 حّدد آخر أجل لمتسجيل في المؤسسات الجامعية يوم األحد
 

 يستفيد حاممو أكثر من شيادة بكالوريا سوى من تسجيل واحد فقط. ال مالحظة:
 
 

 تعميمات:
الخدمات الجامعية، كل فيما يخصو، اّتخاذ كل  دراءمؤسسات التعميـ والتكويف العالييف وم كل مدراءُيطمب مف 

محتوى لممي شيادة البكالوريا الجدد وأوليائيـ، حممة إعبلمية واسعة النطاؽ اتجاه حالضماف التدابير الضرورية 
شروط االستفادة مف و  التكويف العالي والشيادات المتّوجة ليا بمساراتالمعمومات المتعمقة  وكذا ىذا المنشور

 الخدمات الجامعية.
طالب، مف جية أخرى، يستحسف إعبلـ كل المعنييف بتوفر المنشور في شكمو الرقمي والتفاعمي مصحوبا بدليل ال

 مع إمكانية تحميميما عبر موقعي االنترنيت المخصصيف لذلؾ.
 

 تطبيق الصاـر ألحكاـ ىذا المنشور.لمنشر ولمإنني أولي أىمية قصوى 
 2018ماي  09حـرر بالجزائر في                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ،2018سنة  جويمية 15 الموافق، ىـ 1439 عام ذي القعدة 02ؤّرخ في ـــــــم 05 مــــــور رقــشــنــم
  2018ماي سنة  09ىـ الموافق  1439شعبان عام  23المؤرخ في  04يعّدل ويتّمم المنشور رقم 

 2019–2018ا بعنوان السنة الجامعية المتعّمق بالتسجيل األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوري

 
 

 41المؤرخ  في  42تعديل وتتميـ بعض أحكاـ المنشور رقـ مف خبلؿ مبلحقو، ييدؼ ىذا المنشور 

المتعّمق بالتسجيل األولي وتوجيو حاممي شيادة  4416ماي سنة  47ىػ الموافق  1217شعباف عاـ 

 ا في مبلحقو:، السيم4417–4416البكالوريا بعنواف السنة الجامعية 

 ،1الصفحة  -

 ،(11و 14و 46و 15و 14الصفحات: ) 41الممحق رقـ  -

 ،(15الصفحة ) 44الممحق رقـ  -

 ،(24الصفحة ) 41الممحق رقـ  -

 ،(26و 24و 23و 22الصفحات: ) 42الممحق رقـ  -

 ،(32و 31و 34الصفحات: ) 43الممحق رقـ  -

 ،(37الصفحة ) 44الممحق رقـ  -

 ،(52الصفحة ) 47الممحق رقـ  -

 .، المتضمف قائمة مؤسسات التكويف العالي الخاصة12ممحق المتّمـ رقـ ال -

 

 
 2018جويمية  15حـرر بالجزائر في                                                                                               

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                               
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 (.يسيريت انتؼهيى وانًتابؼت انبيساغىخيت وانتقييىوى المديرية العامة لمتعميم والتكوين العاليين )المالحق متوفرة عمى مست مالحظة:
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 2018سنة  جويمية 24 الموافق، ىـ 1439 عام ذي القعدة 11ؤّرخ في ـــــــم 06 مــــــور رقــشــنــم
  2018ماي سنة  09ىـ الموافق  1439شعبان عام  23في  المؤرخ 04تّمم المنشور رقم مـ

 2019–2018بعنوان السنة الجامعية  المتعّمق بالتسجيل األولي وتوجيو حاممي شيادة البكالوريا

 
 

 

 شعباف 41المؤرخ في  42ييدؼ ىذا المنشور مف خبلؿ مبلحقو، تتميـ أحكاـ المنشور رقـ 

ي شيادة المتعّمق بالتسجيل األولي وتوجيو حامم 4416ماي سنة  47ىػ الموافق  1217عاـ 

 .4417–4416البكالوريا بعنواف السنة الجامعية 

 :ممحقاتو فيالمنشور  ىذه يحدد أعبله، إلييا المشار 42المنشور رقـ  ألحكاـ وفقا

 

  لممشاركة في الترتيب في بعض المياديف والفروع الوطنية دنياالالمعدالت : 

 ،العمـو الطبية 

 ،اليندسة المعمارية 

 ،عمـو البيطرة 

  لسياسية،العمـو ا 

  ،المدارس العميا لؤلساتذة 

  عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. 
 

 
 2018جويمية  24حـرر بالجزائر في                                                                                             

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                              
 األستاذ طـاىر حجـار                                                                                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 (.يسيريت انتؼهيى وانًتابؼت انبيساغىخيت وانتقييىة عمى مستوى المديرية العامة لمتعميم والتكوين العاليين )المالحق متوفر  مالحظة:
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 *-* 8102 فرديةقرارات  * -*

   

سـ "أ"، بصفتيا أستاذة محاضرة ق، دوار جميمة، تعيف السيدة 2018أفريل  23المؤرخ في  374بقرار رقـ  -
 مسؤولة عف فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة برج بوعريريج.

أستاذ محاضر قسـ "أ"، بصفتو ، الموسوس عتو، يعيف السيد 2018أفريل  23المؤرخ في  375بقرار رقـ  -
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بالمركز الجامعي بغميزاف.

أستاذ محاضر قسـ "أ"، بصفتو مسؤوال ، ىاشم قادة، يعيف السيد 2018أفريل  23المؤرخ في  376قـ بقرار ر  -
 عف فريق ميداف التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" بجامعة سعيدة.

أستاذ، كمسؤوؿ فريق ميداف ، بممقدم مصطفىنيى مياـ السيد ت، 2018أفريل  23المؤرخ في  377بقرار رقـ  -
 قتصادية، تسيير وعمـو تجارية" بجامعة تممساف.التكويف "عمـو إ

أستاذ محاضر قسـ "أ"، بصفتو ، بن سعيد عكاشة، يعيف السيد 2018أفريل  23المؤرخ في  378بقرار رقـ  -
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عمـو المادة" بجامعة تممساف.

"، بصفتو مسؤوال أأستاذ محاضر قسـ "، بديار أحمد، يعيف السيد 2018أفريل  23المؤرخ في  379بقرار رقـ  -
 عف فريق ميداف التكويف "عمـو إقتصادية، تسيير وعموـ تجارية" بالمركز الجامعي بغميزاف.

كمسؤوؿ فريق ميداف  ،أستاذ، بن واز الطيبنيى مياـ السيد ت، 2018أفريل  23المؤرخ في  380بقرار رقـ  -
 التكويف "عمـو المادة" بجامعة تممساف.

أستاذ محاضر قسـ "أ"، بصفتو ، حداد بومدين، يعيف السيد 2018أفريل  23المؤرخ في  381ـ بقرار رق -
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عمـو المادة" بجامعة سعيدة.

أستاذ التعميـ العالي، بصفتو ، حزاب عبد الكريم، يعيف السيد 2018أفريل  23المؤرخ في  382بقرار رقـ  -
 لتكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة سعيدة.مسؤوال عف فريق ميداف ا

أستاذ التعميـ العالي، بصفتو مسؤوال ،  نقادي حفيظ، يعيف السيد 2018أفريل  23المؤرخ في  383بقرار رقـ  -
 عف فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة سعيدة.

أستاذ محاضر قسـ "أ"، بصفتو ، ىيريحياوي ز نيى مياـ السيد ت، 2018أفريل  23المؤرخ في  384بقرار رقـ  -
جتماعية" بالمركز الجامعي بغميزاف.  مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ إنسانية وا 

أستاذ، بصفتو مسؤوال عف ، قندوسي عبد الجبار، يعيف السيد 2018أفريل  23المؤرخ في  385بقرار رقـ  -
عالم آليفريق ميداف التكويف "  " بجامعة سعيدة.رياضيات وا 

أستاذ التعميـ العالي، بصفتو مسؤوال ، صوار يوسف، يعيف السيد 2018أفريل  23المؤرخ في  386بقرار رقـ  -
 عف فريق ميداف التكويف "عمـو إقتصادية، تسيير وعموـ تجارية" بجامعة سعيدة.

"أ"، أستاذ محاضر قسـ ، بن عمي بن أحمدنيى مياـ السيد ت، 2018أفريل  23المؤرخ في  387بقرار رقـ  -
 بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بالمركز الجامعي بغميزاف.
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أستاذة محاضرة قسـ "أ"، بصفتيا ، بن شيحة نصيرة، تعيف السيدة 2018أفريل  23المؤرخ في  388بقرار رقـ  -
 مسؤولة عف فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بالمركز الجامعي بغميزاف.

أستاذ محاضر قسـ "أ"، بصفتو ، بن لدغم فتحي، يعيف السيد 2018أفريل  23المؤرخ في  389 بقرار رقـ -
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عمـو إقتصادية، تسيير وعمـو تجارية" بجامعة تممساف.

 أستاذ التعميـ العالي، ، صبار نور الدين خمايش، يعيف السيد 2018أفريل  23المؤرخ في  390بقرار رقـ  -
 بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة سيدي بعمباس.

أستاذ،  كمسؤوؿ فريق ميداف ، مونسي حبيب، ينيى مياـ السيد 2018أفريل   23المؤرخ في  391بقرار رقـ  -
 التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة سيدي بعمباس.

أستاذ التعميـ العالي،  بصفتو مسؤوال ،  مداني فويدرسيد ، يعيف ال2018أفريل  23المؤرخ في  392بقرار رقـ  -
 عف فريق ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة سيدي بعمباس.

أستاذ محاضر قسـ "أ"،  ،  قرقوعة دريسنيى مياـ السيد ت، 2018أفريل  23المؤرخ في  393بقرار رقـ  -
 دي بعمباس.بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "فنوف" بجامعة سي

أستاذ محاضر قسـ "أ"،  بصفتو ، بوخموشة إلياس، يعيف السيد 2018أفريل  23المؤرخ في  394بقرار رقـ  -
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "فنوف" بجامعة سيدي بعمباس.

 بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف، بن قدياب دمحمنيى مياـ السيد ت، 2018أفريل  23المؤرخ في  395بقرار رقـ  -
 التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة سيدي بعمباس.

بصفتو مدير مخبر بحث  بوكعباش عبد الحميد، يعيف السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ89بقرار رقـ  -
 تحت عنواف "المغة وتحميل الخطاب"، المنشأ لدى جامعة جيجل.

بصفتو مدير مخبر بحث  مح عيسىلحي، تنيى مياـ السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  أ.ع/90بقرار رقـ  -
 "، المنشأ لدى جامعة جيجل.بتحت عنواف "المغة وتحميل الخطا

بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنواف  حداد العيد، يعيف السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ91بقرار رقـ  -
 "المؤسسات الدستورية والنظـ السياسية"، المنشأ لدى المركز الجامعي لتيبازة.

بصفتيا مديرة مخبر بحث  عاشور فاطيمة، تنيى مياـ السيدة 2018أفريل  24المؤرخ في ع ./أ92رقـ  بقرار -
 تحت عنواف "المؤسسات الدستورية والنظـ السياسية"، المنشأ لدى المركز الجامعي لتيبازة.

بحث تحت  بصفتو مدير مخبر بوعبد هللا أحسن، يعيف السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ93بقرار رقـ  -
 عنواف "الحركية الحرارية واألنظمة الطاقوية"، المنشأ لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

بصفتو مدير مخبر بحث   العانز التياميالسيد تجدد عضوية ، 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ94بقرار رقـ  -
 نشأ لدى جامعة الوادي.تحت عنواف "الموارد الصحراوية، تثمينيا وتكنولوجياتيا"، الم

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  بن الدين أدمحم، يعيف السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ95بقرار رقـ  -
 عنواف "التكامل اإلقتصادي الجزائر اإلفريقي"، المنشأ لدى جامعة أدرار.

بصفتو مدير مخبر  مانبن عبد الفتاح دح، تنيى مياـ السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ96بقرار رقـ  -
 بحث تحت عنواف "التكامل اإلقتصادي الجزائر اإلفريقي"، المنشأ لدى جامعة أدرار.
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بصفتو مدير مخبر بحث   غربي عبد الحكيم، يعيف السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ97بقرار رقـ  -
 تحت عنواف "الفيزياء النظرية"، المنشأ لدى جامعة بجاية.

بصفتو مدير مخبر بحث  ىواري عبد السالم، تنيى مياـ السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ98بقرار رقـ  -
 تحت عنواف "الفيزياء النظرية"، المنشأ لدى جامعة بجاية.

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  نابتي الحفيظ، يعيف السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ99بقرار رقـ  -
 "، المنشأ لدى جامعة بجاية.عنواف "التحكـ في الطاقات المتجددة

بصفتو مدير مخبر بحث  أوزالق جمال، تنيى مياـ السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ100بقرار رقـ  -
 تحت عنواف "التحكـ في الطاقات المتجددة"، المنشأ لدى جامعة بجاية.

ر مخبر بحث تحت بصفتو مدي موالي رياض، يعيف السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ101بقرار رقـ  -
 عنواف "عمـ الحيواف التطبيقي وعمـ ودراسة العممية الوظائفية لمحيواف في بيئتو"، المنشأ لدى جامعة بجاية.

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  بمعربي خالج، يعيف السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ102بقرار رقـ  -
 أ لدى جامعة سيدي بمعباس.عنواف "الجزائر والحوض الغربي لمبحر المتوسط"، المنش

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  خضراوي دمحم، يعيف السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ103بقرار رقـ  -
 عنواف "اإلنجاز وتبييف المواد"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

مخبر بحث  بصفتو مدير كباب زوبير، تنيى مياـ السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ104بقرار رقـ  -
 تحت عنواف "اإلنجاز وتبييف المواد"، المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.

بصفتو مدير مخبر بحث  حدوم فريدالسيد تجدد عضوية ، 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ105بقرار رقـ  -
 .1تحت عنواف "خطر أمراض القمب واألوعية عند مرضى مزروعي الكمى"، المنشأ لدى جامعة الجزائر

بصفتو مدير مخبر  بن ديب عبد الكريمالسيد تجدد عضوية ، 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ106ر رقـ بقرا -
بحث تحت عنواف "عمـ الثدي العممياتي الموجو بالصورة الطبية في التخصص األولي ومعالجة سرطاف الثدي"، 

 .1المنشأ لدى جامعة الجزائر
بصفتيا مديرة مخبر بحث  أوجحيح مسعودةتعيف السيدة ، 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ107بقرار رقـ  -

 .2تحت عنواف "تسيير مخاطر التعفنات المرتبطة بالعبلج"، المنشأ لدى جامعة باتنة
بصفتو مدير مخبر بحث  بونصر حسين، تنيى مياـ السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ108بقرار رقـ  -

 .2العبلج"، المنشأ لدى جامعة باتنةتحت عنواف "تسيير مخاطر التعفنات المرتبطة ب
بصفتو مدير  بن عباس عبد الحكيمالسيد تجدد عضوية ، 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ109بقرار رقـ  -

 مخبر بحث تحت عنواف "الطرائق لممواد، الطاقة، المياه والبيئة"، المنشأ لدى جامعة البويرة.
بصفتو مدير مخبر بحث  عقاد حبيبالسيد دد عضوية تج، 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ110بقرار رقـ  -

 تحت عنواف "الصحة واألمراض الحيوانية"، المنشأ لدى جامعة تيارت.
بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت  بوخاتم يامنة، تعيف السيدة 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ111بقرار رقـ  -

 ألغواط.عنواف "الرياضيات البحتة والتطبيقية"، المنشأ لدى جامعة ا
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بصفتيا مديرة مخبر بحث بن داود الزىرة ، تنيى مياـ السيدة 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ112بقرار رقـ  -
 تحت عنواف "الرياضيات البحتة والتطبيقية"، المنشأ لدى جامعة األغواط.

مخبر  بصفتيا مديرة شتيح صميحةالسيدة تجدد عضوية ، 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ113بقرار رقـ  -
 بحث تحت عنواف "شبو المواصبلت والمواد الوظيفية"، المنشأ لدى جامعة األغواط.

بصفتو مدير مخبر بحث  زايدي عميالسيد تجدد عضوية ، 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ114بقرار رقـ  -
 تحت عنواف "المواد وا عادة تأىيل اليياكل"، المنشأ لدى جامعة األغواط.

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  مزالي كريم، يعيف السيد 2018أفريل  24لمؤرخ في ا ع./أ115بقرار رقـ  -
 عنواف "حماية، تثميف والتصنيف الجزيئي لمموارد البحرية الساحمية"، المنشأ لدى جامعة مستغانـ.

بصفتو مدير مخبر بحث  شادلي رابح، تنيى مياـ السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ116بقرار رقـ  -
 واف "حماية، تثميف والتصنيف الجزيئي لمموارد البحرية الساحمية"، المنشأ لدى جامعة مستغانـ.تحت عن

بصفتيا مديرة مخبر   مصطفى الزاقاي جميمة، تعيف السيدة 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ117بقرار رقـ  -
 لدى المركز الجامعي لتيبازة. بحث تحت عنواف "الممارسات الثقافية والتعميمية والتعممية في الجزائر"، المنشأ

بصفتو مدير مخبر بحث  مقران يوسف، تنيى مياـ السيد 2018أفريل  24المؤرخ في  ع./أ118بقرار رقـ  -
 تحت عنواف "الممارسات الثقافية والتعميمية والتعممية في الجزائر"، المنشأ لدى المركز الجامعي لتيبازة.

بصفة مديرة  قسـ البحث "التالية زناتي نادية نيى مياـ السيدة ، ت2018ماي  20المؤرخ في  464بقرار رقـ  -
 والروبوتيؾ" لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

بصفة مدير قسـ البحث "التالية   جكون عبد الوليد،  يعيف السيد 2018ماي  20المؤرخ في  465بقرار رقـ  -
 والروبوتيؾ" لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

بصفة مديرة قسـ البحث  صام صبرينة، تنيى مياـ السيدة 2018ماي  20المؤرخ في  466رار رقـ بق -
 "الطبقات الرقيقة والسطوح وما بيف السطوح" لدى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

البحث "الطبقات بصفة مديرة قسـ  تغيمت فاطمة زىرة، تعيف السيدة 2018ماي  20المؤرخ في  467بقرار رقـ  -
 الرقيقة والسطوح وما بيف السطوح" لدى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

بصفتو مدير مخبر تحت  نيبو جمالالسيد  تجدد عضوية، 2018ماي  20المؤرخ في  ع./أ122بقرار رقـ  -
 وجيا.عنواف "تكنولوجية المواد" المنشأ  لدى جامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنول

بصفتو مدير مخبر تحت  شتيح دمحمالسيد تجدد عضوية ، 2018ماي  20المؤرخ في  ع./أ123بقرار رقـ  -
 عنواف "الموارد المائية، التربة والبيئة" المنشأ  لدى جامعة األغواط.

بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  جبار بوكثير، يعيف السيد 2018ماي  20المؤرخ في  ع./أ124بقرار رقـ  -
 اسبة، المالية، الجباية والتأميف" المنشأ  لدى جامعة أـ البواقي."المح

بصفتو مدير مخبر تحت  جمام محمود، تنيى مياـ السيد 2018ماي  20المؤرخ في  ع./أ125بقرار رقـ  -
 عنواف "المحاسبة، المالية، الجباية والتأميف" المنشأ  لدى جامعة أـ البواقي.

بصفتو مدير مخبر تحت  جاب هللا مصطفى، يعيف السيد 2018ماي  20المؤرخ في  ع./أ126بقرار رقـ  -
 عنواف "اإلستراتيجيات والسياسات اإلقتصادية في الجزائر" المنشأ  لدى جامعة المسيمة.
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بصفتو مدير مخبر تحت سنوسي عمي ، تنيى مياـ السيد 2018ماي  20المؤرخ في  ع./أ127بقرار رقـ  -
 إلقتصادية في الجزائر" المنشأ  لدى جامعة المسيمة.عنواف "اإلستراتيجيات والسياسات ا

بصفتو مدير مخبر  عيسى مامون سيدي دمحم، يعيف السيد 2018ماي  20المؤرخ في  ع./أ128بقرار رقـ  -
 تحت عنواف " اليياكل الذكية " المنشأ  لدى المركز الجامعي لعيف تموشنت.

بصفتو مدير مخبر تحت  نياري دريسالسيد ـ ميا، تنيى 2018ماي  20المؤرخ في  ع./أ129بقرار رقـ  -
 عنواف "اليياكل الذكية" المنشأ  لدى المركز الجامعي لعيف تموشنت.

بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  شوط حسين، يعيف السيد 2018ماي  20المؤرخ في  ع./أ130بقرار رقـ  -
 "الجيولوجيا والبيئة" المنشأ  لدى جامعة قسنطينة.

بصفتو مدير مخبر تحت  بورفيس أحسن، تنيى مياـ السيد 2018ماي  20لمؤرخ في اع ./أ131بقرار رقـ  -
 عنواف "الجيولوجيا والبيئة" المنشأ  لدى جامعة قسنطينة.

بصفتو مدير مخبر تحت عنواف  خروبي عمر، يعيف السيد 2018ماي  20المؤرخ في  ع./أ132بقرار رقـ  -
 .1صبلح النباتي" المنشأ  لدى جامعة وىراف"بيولوجيا التسمـ التجريبي، نزع المموثات واإل

بصفتو مدير مخبر  عواس عبد القادر، تنيى مياـ السيد 2018ماي  20المؤرخ في  ع./أ133بقرار رقـ  -
 .1تحت عنواف "بيولوجيا التسمـ التجريبي، نزع المموثات واإلصبلح النباتي" المنشأ  لدى جامعة وىراف

بصفتو مدير مخبر تحت  بورحمة دمحمالسيد تجدد عضوية ، 2018ي ما 20المؤرخ في  ع./أ134بقرار رقـ  -
 عنواف "إلكترونيؾ القدرة المطبقة" المنشأ  لدى جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

بصفتو مدير مخبر  مصيطفى عمرالسيد تجدد عضوية ، 2018ماي  20المؤرخ في  ع./أ135بقرار رقـ  -
 لويط الصحراوي" المنشأ  لدى جامعة ورقمة.تحت عنواف "ىندسة المياه والبيئة في ا

بصفة أمينة عامة لمركز البحث  عالوة فضيمة، تعيف السيدة 2018ماي  27المؤرخ في  487بقرار رقـ  -
 العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.

البحث "التحويل قسـ  مديربصفة  صدوق دمحم، تنيى مياـ السيد 2018ماي  28المؤرخ في  493بقرار رقـ  -
 الكيروضوئي" لوحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة.

 " التحويل الكيروضوئي"مديرة قسـ البحث  فروجي فاتح، يعيف السيد 2018ماي  28المؤرخ في  494بقرار رقـ  -
 لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة. لوحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي 

بصفة رئيس قسـ "الوثائق العممية  خيثر بمقاسم، تنيى مياـ السيد 2018ماي  28المؤرخ في  495بقرار رقـ  -
 والتقنية واألنظمة المعموماتية المتطورة" لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

بصفة رئيس قسـ "الوثائق العممية  أوجودي إدير، يعيف السيد 2018ماي  28المؤرخ في  496بقرار رقـ  -
 والتقنية واألنظمة المعموماتية المتطورة" لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

بصفة رئيسة قسـ "العبلقات  حجار حفيظة، تنيى مياـ السيدة 2018ماي  28المؤرخ في  497بقرار رقـ  -
 لعممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.الخارجية وتثميف نتائج البحث" لدى مركز البحث ا

بصفة رئيس قسـ "العبلقات الخارجية  طربوش عشور، يعيف السيد 2018ماي  28المؤرخ في  498بقرار رقـ  -
 وتثميف نتائج البحث" لدى مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
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بصفة مديرة "وحدة البحث في النظـ  يرماش وردية، تعيف السيدة 2018اي م 28المؤرخ في  499بقرار رقـ  -
 التسموية في الجزائر" لدى مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.

بصفة مدير قسـ البحث "اإلتصاالت"  حيمر ياسين، يعيف السيد 2018ماي  28المؤرخ في  500بقرار رقـ  -
 التكنولوجيا المتطورة. لدى مركز تنمية

بصفيا مديرة وحدة بحث تحت عنواف  زالل نصيرة، تعيف السيدة 2018جواف  10المؤرخ في  557بقرار رقـ  -
 .2إضطرابات الصوت"، المنشأة لدى جامعة الجزائر–أرطوفونيا–"عمـو عصبية

ير مخبر بحث تحت بصفتو مد خمميش مبروكنيى مياـ السيد ت، 2018جواف  12المؤرخ في  559بقرار رقـ  -
 .1عنواف "اآللية"، المنشأة لدى جامعة سطيف

بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنواف  رحماني لزىر، يعيف السيد 2018جواف  12المؤرخ في  560بقرار رقـ  -
 .1"اآللية"، المنشأة لدى جامعة سطيف

دير مخبر بحث تحت بصفتو م مزغيش دمحمالسيد  تجدد عضوية، 2018جواف  12المؤرخ في  561بقرار رقـ  -
 عنواف "اإلعبلـ اآللي، نمذجة، توسعة واألنظمة اإللكترونية"، المنشأة لدى جامعة بومرداس.

بصفتيا مديرة مخبر  عائشة صبان مونيةالسيدة  يجدد تعييف، 2018جواف  12المؤرخ في  562بقرار رقـ  -
 امعة معسكر.بحث تحت عنواف "ىندسة برامج المغات في شعب التخصص"، المنشأة لدى ج

بصفتو مدير مخبر بحث  غضبان أحمد حمزةنيى مياـ السيد ت، 2018جواف  12المؤرخ في  563بقرار رقـ  -
 .3تحت عنواف "عمـو النشاطات البدنية"، المنشأة لدى جامعة الجزائر

بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنواف  حداب سميم، يعيف السيد 2018جواف  12المؤرخ في  564بقرار رقـ  -
 .3مـو النشاطات البدنية"، المنشأة لدى جامعة الجزائر"ع

بصفتو مدير مخبر بحث  حاشي براىيم الخميلنيى مياـ السيد ت، 2018جواف  12المؤرخ في  565بقرار رقـ  -
 تحت عنواف "لتطوير في الميكانيكا والمواد"، المنشأة لدى جامعة الجمفة.

بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنواف  لسبط يحيلسيد ، يعيف ا2018جواف  12المؤرخ في  566بقرار رقـ  -
 "التطوير في الميكانيكا والمواد"، المنشأة لدى جامعة الجمفة.

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  بوحميدة دمحمالسيد  يجدد تعييف، 2018جواف  12المؤرخ في  567بقرار رقـ  -
 ة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا.عنواف "آلية الرؤية والمراقبة الذكية لمنظاـ"، المنشأة لدى جامع

بصفتيا مديرة مخبر بحث  قايد حريش مريمالسيدة يجدد تعييف ، 2018جواف  12المؤرخ في  568بقرار رقـ  -
 تحت عنواف "اإلنتاج، التثميف النباتي والكائنات الدقيقة"، المنشأة لدى جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

مخبر  ةمدير  ابصفتي سعيدي بسباس سميمة ةالسيد يجدد تعييف، 2018جواف  12المؤرخ في  569بقرار رقـ  -
 .1"، المنشأة لدى جامعة وىرافالتركيب العضوي المطبقبحث تحت عنواف "

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  باوني طاىرالسيد  يجدد تعييف، 2018جواف  12المؤرخ في  570بقرار رقـ  -
 "، المنشأة لدى المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف.عنواف "المدينة، العمراف والتنمية المستدامة

بصفتيا مديرة مخبر بحث  شايب صوريةالسيدة يجدد تعييف ، 2018جواف  12المؤرخ في  571بقرار رقـ  -
 تحت عنواف "المصال  العمومية والتنمية"، المنشأة لدى جامعة سيدي بمعباس.
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بصفتو مدير مخبر بحث  بن عيسى عباسالسيد  يجدد تعييف، 2018ف جوا 12المؤرخ في  572بقرار رقـ  -
 تحت عنواف "تحميل والتحكـ في المعادالت التفاضمية الجزئية"، المنشأة لدى جامعة سيدي بمعباس.

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  عبوني بوزيافالسيد  يجدد تعييف، 2018جواف  12المؤرخ في  573بقرار رقـ  -
 جيا الجزئية الصحة والدراسة البروتينية"، المنشأة لدى جامعة سيدي بمعباس.عنواف "ميكروبيولو 

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  حسيني صالحسيد يجدد تعييف ال، 2018جواف  12المؤرخ في  574بقرار رقـ  -
 .1عنواف "الكيمياء الدقيقة"، المنشأة لدى جامعة وىراف

بصفتو مدير مخبر بحث تحت  بومحراث بمخيرمياـ السيد ، تنيى 2018جواف  12المؤرخ في  575بقرار رقـ  -
عنواف "األنساؽ، البنيات، النماذج والممارسات: الفمسفة والعمـو اإلجتماعية والترجمة"، المنشأة لدى جامعة 

 .2وىراف
بصفتيا مديرة مخبر بحث تحت  دراس شيرزاد، تعيف السيدة 2018جواف  12المؤرخ في  576بقرار رقـ  -

نساؽ، البنيات، النماذج والممارسات : الفمسفة والعموـ اإلجتماعية والترجمة "، المنشأة لدى جامعة عنواف "األ
 .2وىراف

بصفتو مدير وحدة بحث  بن عياش سمير، تنيى مياـ السيد 2018جواف  21المؤرخ في  588بقرار رقـ  -
يل الفيزيوكيميائية والبيولوجية"، المنشأة تحت عنواف "تثميف الموارد الطبيعية، الجزيئات الفعالة بيولوجيا والتحال

 .1لدى جامعة قسنطينة
بصفتو مدير وحدة بحث تحت  صغيري رمضان، يعيف السيد 2018جواف  21المؤرخ في  589بقرار رقـ  -

عنواف "تثميف الموارد الطبيعية، الجزيئات الفعالة بيولوجيا والتحاليل الفيزيوكيميائية والبيولوجية"، المنشأة لدى 
 .1امعة قسنطينةج

لموكالة  يبصفة رئيس المجمس العمم باكور رابح، يعيف السيد 2018جواف  21المؤرخ في  592بقرار رقـ  -
 الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجيا وعمـو الزارعة والتغذية.
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 *-* 8102 مقررات فردية *-*
 

بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة  حيل جمولر ، يعيف السيد 2018أفريل   09المؤرخ في  156بمقرر رقـ  -
 الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف.

بصفة رئيس لجنة الصفقات  عبد القادر بومدين، يعيف السيد 2018أفريل  16المؤرخ في  170بمقرر رقـ  -
 لمديرية الخدمات الجامعية بسعيدة.

نائب مدير مكمف بالتكويف  بصفة  نبودمحمتنيى مياـ السيد ، 2018أفريل  18المؤرخ في  171بمقرر رقـ  -
 .ي فيما بعد التدرج، بجامعة بشارالعالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العال

بصفة مديرة مركز البحث العممي  طبوش نورة، تعيف السيدة 2018أفريل  23المؤرخ في  174بمقرر رقـ  -
 ة، بالنيابة.والتقني لممناطق الجافة بسكر 

بصفة مديرة مركز البحث العممي طبوش نورة لمسيدة يمن  ، 2018أفريل  23المؤرخ في  175بمقرر رقـ  -
تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي  اوفي حدود صبلحياتيوالتقني لممناطق الجافة بسكرة، بالنيابة، 

 كآمر بالصرؼ. والبحث العممي
بصفة رئيس لجنة الصفقات لمركز  بعداش نجيب، يعيف السيد 2018أفريل  30المؤرخ في  176بمقرر رقـ  -

 تنمية الطاقات المتجددة.
بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة  صدوق دمحم، يعيف السيد 2018أفريل  30المؤرخ في  177بمقرر رقـ  -

 أدرار.
رئيس لجنة الصفقات بصفة  نقاش عبد الجميل، يعيف السيد 2018أفريل  30المؤرخ في  178بمقرر رقـ  -

 لمديرية الخدمات الجامعية وىراف " السانيا.
بصفة رئيس لجنة الصفقات  سعيدي عبد الكريم، يعيف السيد 2018ماي  16المؤرخ في  197بمقرر رقـ  -

 لمديرية الخدمات الجامعية ببشار.  
الصفقات لممركز  بصفة رئيس لجنة معموري سعيد، يعيف السيد 2018ماي  16المؤرخ في  198بمقرر رقـ  -

 الجامعي بتندوؼ.  
بصفة رئيس لجنة الصفقات  تبون فتح هللا وىبي، يعيف السيد 2018جواف  07المؤرخ في  215بمقرر رقـ  -

 لجامعة معسكر.
بصفة رئيس لجنة الصفقات  مسيوم عبد الكريم، يعيف السيد 2018جواف  19المؤرخ في  217بمقرر رقـ  -

 لجامعة بشار.
بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة  خميفي دوادي، يعيف السيد 2018جواف  19لمؤرخ في ا 219بمقرر رقـ  -

 الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.
بصفة رئيس لجنة الصفقات لموكالة  بمعربي ياسين، يعيف السيد 2018جواف  25المؤرخ في  220بمقرر رقـ  -

 الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية  حبيب عميار، يعيف السيد 2018جواف  25المؤرخ في  221مقرر رقـ ب -

 الخدمات الجامعية تيزي وزو وسط.


