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 مرسوم تنفيذي رقم  71 -16مؤرخ في  13جمادى األولى عام  1437الموافق  22فبراير سنة  ،2016يعدلويتمم المرسوم التنفيذي رقم  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عام  1422الموافق  23يوليو سنة 2001
والمتضمن إنشاء جامعة الشمف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرسوم تنفيذي رقم  72 -16مؤرخ في  13جمادى األولى عام  1437الموافق  22فبراير سنة  ،2016يعدلويتمم المرسوم التنفيذي رقم  270-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عام  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 2001والمتضمن إنشاء جامعة األغواط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرسوم تنفيذي رقم  73 -16مؤرخ في  13جمادى األولى عام  1437الموافق  22فبراير سنة  ،2016يعدلويتمم المرسوم التنفيذي رقم  09-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمن
إنشاء جامعة الجمفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرسوم تنفيذي رقم  74 -16مؤرخ في  13جمادى األولى عام  1437الموافق  22فبراير سنة  ،2016يعدلويتمم المرسوم التنفيذي رقم  11-09المؤرخ في  7محرم عام  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمن
إنشاء جامعة المدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرسوم تنفيذي رقم  75 -16مؤرخ في  13جمادى األولى عام  1437الموافق  22فبراير سنة  ،2016يعدلالمرسوم التنفيذي رقم  205-08المؤرخ في  6رجب عام  1429الموافق  9يوليو سنة  2008والمتضمن إنشاء
مركز جامعي بعين تموشنت.

(الجريدة الرسمية العدد  11الموافق  24فيفري )2016

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  5أكتوبر سنة  ،2015يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  15يناير سنة ،2013والمتضمن التنظيم الداخمي لمركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  5أكتوبر سنة  ،2015يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  15يناير سنة ، 2013والمتضمن التنظيم الداخمي لمركز البحث العممي والتقني في عمم اإلنسان االجتماعي والثقافي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  5أكتوبر سنة  ،2015يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  15يناير سنة ، 2013والمتضمن التنظيم الداخمي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

(الجريدة الرسمية العدد  10الموافق  22فيفري )2016

 قرار مؤرخ في  28ديسمبر سنة  ، 2015يحدد قائمة الخدمات و /أو الخبرات التي تنجزىا المؤسسة العمومية ذاتالطابع العممي والتكنولوجي ،زيادة عن مياميا الرئيسية ،وكيفيات تخصيص الموارد المتصمة بيا.

(الجريدة الرسمية العدد  19الموافق  27مارس )2016

-

قرار مؤرخ في  7ديسمبر سنة  ،2015يحدد تشكيمة المجنة القطاعية لمصفقات لوزارة التعميم العالي والبحث
العممي.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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قــرر وزاري مشترك رقم  02مؤرخ في  03مارس  ،2016يتعمق بمسابقة االلتحاق بالتكوين
لمحصول عمى شيادة الكفاءة لمينة المحاماة دورة  9و 10مـايو سنة 2015

أن وزير العدل ،حافع األختام،

ووزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  07-13المؤرخ في  24ذي الحجة عػاـ  1434الموافق  29أكتوبر سنة  2013والمتضمفتنظيـ مينة المحاماة،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  332-04المؤرخ في  10رمضاف عاـ  1425الموافق  24اكتوبر سنة ،2004

الذي يحدد صالحيات وزير العدؿ ،حافع االختاـ،

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

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  18 -15المؤرخ في  4ربيع الثاني عاـ  1436الموافق  25يناير سنة 2015

الذي يحدد كيفيات االلتحاؽ بالتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الكفاءة لمينة المحاماة،

 -وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  21جمادى األولى عاـ  1436الموافق  12مارس سنة  2015الذي

يحدد كيفيات فتح مسابقة االلتحاؽ بالتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الكفاءة لمينة المحاماة وتنظيميا وسيرىا وكذا

عدد االختبارات وطبيعتيا ومدتيا ومعامميا وبرنامجيا وتشكيمة لجنة المسابقة ومعدؿ القبوؿ،

 بعد االطالع عمى محضر لجاف المسابقة لكميات الحقوؽ لورقمة والمسيمة والبميدة 2وباتنة وقسنطينة 1وبسكرةووىراف وسيدي بمعباس والجزائر 1وسطيف 2وتيزي وزو وعنابة وتممساف وبجاية.
يــقـــــــ ارران مــــا يـــأتي
المادة األولى :تنشر قوائـ الناجحيف في مسابقة االلتحاؽ بالتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الكفاءة المينية المحاماة

دورة  9و 10مايو سنة  ،2015لكميات الحقوؽ المذكورة أعاله ،وفقا لما تضمنتو محاضر مداوالت
لجاف المسابقة المنشاة عمى مستواىا.

وزير العدل حافع االختام
الطيب لوح

حـرر بالجزائر في  03مارس 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
طاىـر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرر وزاري مشترك رقم  30مؤرخ في  42مارس  ،4302يتضمن إنشاء وحدة بحث
لألشغال العمومية لدى الييئة الوطنية لمرقابة التقـنية عمى األشغال العمومية

أن وزير األشغال العمومية،

إن ووزير التعميم العـالي والبحـث العـممي،
 -بمقتضى القانوف رقـ  11-98المؤرخ في  29ربيع الثاني عاـ  1419الموافق  22غشت سنة  1998والمتضمف

القانوف التوجييي والبرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي  ،2002-1998المعدؿ والمتمـ،
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 -وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مػايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  240-97المؤرخ في  25صفر عاـ  1418الموافق  30يونيو سنة 1997

والمتضمف إنشاء الييئة الوطنية لمرقابة التقنية عمى األشغاؿ العمومية ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  243-99المؤرخ في  21رجب عاـ  1420الموافق  31أكتوبر سنة  1999الذييحدد تنظيـ المجاف القطاعيػة الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيػرىا،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  257-99المؤرخ في  8شعػباف عاـ  1420الموافق  16نوفمبر سنة  1999الذييحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيػرىا،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  327 -2000المؤرخ في  27رجب عاـ  1421الموافق  25أكتوبر سنة 2000الذي يحدد صالحيات وزير األشغاؿ العػمومية،

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

 -وبنػاء عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي لقطاع األشغاؿ العمومية ،بموجب القػرار رقـ  4لالجتماع

العػادي رقـ ،2014/01

يـــقــــــــرران مـا يأتـي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  9و 21مف المرسوـ التنفيذي رقـ  257-99المؤرخ في  8شعباف عاـ 1420

الموافق  16نوفمبر سنة  1999والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث لألشغاؿ
العمومية لدى الييئة الوطنية لمرقابة التقنية عمى األشغاؿ العمومية وتحديد تنظيميا الداخمي وكيفيات

سيرىا،

تدعى في صمب النص "وحدة البحث"

الــمــــادة  :4يكػوف مقػر وحػدة البحث في والية الجزائر.

ويمكف نقمو إلى أي مكاف أخر مف التراب الوطني حسب نفس األشكاؿ المحددة إلنشائو.

الــمــــادة  :0عػالوة عمى المياـ المحددة في المادة  6مف المرسوـ التنفيذي رقـ  257-99المؤرخ في  8شعباف عاـ
 1420الموافق  16نوفمبر  1999والمذكور أعاله ،تكمف وحدة البحث بتوجيو نشاطات نحػو:
 -تحقيق المستػوى األمثل لتكاليػف البنػاء واإلنجػاز في البنيات التحتية،

 المحافظة عمى الممتمكات الموجودة وجعميا في أحسف مستوى مف الخدمة، -تحسيف أمػف المستعمميف،

 -استخداـ المواد المحمية والتي أعيد إنتاجيا،

 -إعػداد األدوات التي تساعد عمى التسييػر واتخاذ القػرار،

 -تطويػر نمػاذج رقمية متعمقػة بالسمػوؾ الميكانيكػي لممػواد والييػاكل،

 تثميػف البحث بواسطػة أنشطة تطويػر البرمجيات وانتاج الوثائق التقنية،النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -إعداد األنظمة التقنية ونشرىػا،

 -تنظيـ تظاىػرات عػممية (ممتقيات مؤتمػرات)،

الــمــــادة  : 2تتشكػل وحػدة البحػث مف قسمػة بحػث:
 قسػـ المػواد واليياكل -قسػـ إدارة واستغالؿ الممتمكات.

الــمــــادة  : 5ينشر ىذا القػرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعػبية .
حـرر بالجزائر  42مارس 4302

وزيـر التعـميم العـالي والبحث العـممي
األستاذ طـاىر حجـار

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قـرار رقم  01مؤرخ في  02جانفي  ،2016يتضمن تأىيل
المدرسة العميا لمتجارة لمتكوين لنيل شيادة الماجستير
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثانية عاـ  1424الموافق  17غشت سنة 1998

المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادتاف
 08و 11منو،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي الحجة عاـ  1424الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  216-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008

والمتضمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة  ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى تقرير مديرية المدرسة العميا لمتجارة رقـ  150المؤرخ في  02نوفمبر ،2015 وبناء عمى اقتراح المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف.يقـرر مـا يأتي:
المادة األولى :تؤىل المدرسة العميا لمتجارة ،عمى سبيل التسوية ،لمتكويف لنيل شيادة الدكتوراه وفقا الفترات التالية :
 .1الفترة األولى  :مف السنة الجامعية  2001-2000إلى السنة الجامعية ،2002-2001
 .2الفترة الثانية  :مف السنة الجامعية  2004-2003إلى السنة الجامعية ،2005-2004
 .3الفترة الثالثة  :مف السنة الجامعية  2005-2004إلى السنة الجامعية ،2006-2005
المــــادة  :4تحدد التخصصات المعنية وعدد المناصب المفتوجة بعنواف كل فترة في الممحق المرفق بيذا القرار.
المــــادة  :يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لمتجارة  ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  34جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار
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ممحق بالقرار رقم  01المؤرخ في  02جانفي  2016الذي يتضمن
تأىيل المدرسة العميا لمتجارة لمتكوين لنيل شيادة الماجستير

 -1الفترة األولى  :من السنة الجامعية  4330 -4333إلى السنة الجامعية 4334 -4330

الميدان

التخصيص

عدد المناصب

عموم اقتصادية وتجارية وعموم التسيير

مـالية

10

عموم اقتصادية وتجارية وعموم التسيير

تسيير

10

عموم اقتصادية وتجارية وعموم التسيير

محاسبة

08

عموم اقتصادية وتجارية وعموم التسيير

تسويق

10

 -2الفترة الثانية  :من السنة الجامعية  2004-2003إلى السنة الجامعية 2005-2004

الميدان

التخصيص

عدد المناصب

عموم اقتصادية وتجارية وعموم التسيير

تسيير

15

 -3لفترة الثالثة  :من السنة الجامعية  2005-2004إلى السنة الجامعية 2006-2005

الميدان

التخصيص

عدد المناصب

عموم اقتصادية وتجارية وعموم التسيير

مـالية

10

عموم اقتصادية وتجارية وعموم التسيير

تسيير

10

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  02مؤرخ في  02جانفي  ،2016يتضمن تأىيل
جامعة سطيف 2لضمان التكوين لنيل شيادة الدكتوراه

أن وزير التعميم العالي والبحث العممي ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015والذييتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثانية عاـ  1424الموافق  17غشت سنة 1998

المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  404 -11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ، 2011والمتضمف إنشاء جامعة سطيف ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى تقرير مديرية جامعة سطيف 2رقـ  336الوارد في  16ديسمبر ،2015 -وبناء عمى اقتراح مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف المالييف،
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يقـرر مـا يأتي
المادة األولى  :تؤىل جامعة سطيف ، 2عمى سبيل التسوية  ،لضماف التكويف لنيل شيادة الدكتوراه في تخصص
"االنجميزية " بعنواف الفترات التالية:
 .1الفترة األولى  :مف السنة الجامعية  2003-2002إلى السنة الجامعية ،2006-2005
 .2الفترة األولى  :مف السنة الجامعية  2007-2006إلى السنة الجامعية ،2010-2009
 .3الفترة األولى  :مف السنة الجامعية  2011-2010إلى السنة الجامعية ،2014-2013
 .4الفترة األولى  :مف السنة الجامعية  2015-2014إلى السنة الجامعية ،2018-2017
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيف ، 2كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  02جانفي 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار  03مؤرخ في  02جانفي  2016يتضمن إنشاء األقسام

المكونة لكمية العموم االجتماعية واإلنسانية لدى جامعة تبسة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08 -09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة ،2009والمتضمف إنشاء جامعة تبسة.
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  232المؤرخ في  10جويمية  2010والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغاتوالعموـ االجتماعية واإلنسانية لدى جامعة تبسة.
يقـرر ما يأتــي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء
األقسػاـ المكونػة لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية جامعػة تبسة.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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الـمـــــادة  :2تنشأ لدى كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية – جامعػة تبسة  -األقساـ التالية:
 قسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ، -قسـ المكتبات،

 قسـ التاريخ واآلثار، قسـ عمـ االجتماع، -قسـ الفمسفة،

 -قسـ عمـ النفس.

الـمـــــادة  :3يمغى القرار رقـ  232المؤرخ في  10جويمية  ،2010والمذكور أعاله.
الـمـــــادة  :4يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسة ،كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  02جانفي 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدكتوراه
مـؤرخ في  02جانفي 2016
يتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
قرار رقم ّ 004
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
لفائدة باحثين دائمين عمى مستوى ّ
إن وزير ال ّتعميم العالي والبحث العممي،
ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
و
ّ
المؤرخ في  24جمادى الثّانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذي رقػـ 279-03ّ
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 2003اّلذي ّ

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29سبتمبر سنة 2005

اّلذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19أوت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذي رقـ 265-08ّ

الدكتوراه،
و
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذي رقػـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
يحدد صالحيات وزير التّعميـ العالي والبحث العممي،
اّلذي ّ
ِّ
يحدد تنظيـ التّكويف في َّ
الطور الثَّالث مف أجل
المؤرخ في  16جويمية سنة  2012اّلذي ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 191الحصوؿ عمى شيادة ُّ
المتمـ،
الدكتوراه،
ّ
المعدؿ و ّ
مؤسسات التّعميـ العالي لضماف
المؤرخ في  12جويمية  2015و
 وبموجب القرار رقـ  333قػرارّ
المتضمف تأىيل ّ
ّ
السنة الجامعية ،2016-2015
الدكتوراه ّ
التّكويف لنيل شيادة ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنواف ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقرر ما يأتي:
ّ
الدكتوراه لفائدة باحثيف دائميف ،برتبة
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى فتح مناصب إضافية لمتكويف لنيل شيادة ّ
السنة الجامعية
ممحق بالبحث ومكمف ّ
مؤسسات التّعميـ العالي بعنواف ّ
بالدراسات ،عمى مستوى ّ
.2016/2015

المؤسسات والتّخصصات ،وكذا القائمة اإلسمية لمباحثيف
يحدد عدد المناصب المفتوحة ،حسب
المـــادة ّ :4
ّ
الدكتوراه ،دوف مسابقة ،طبًقا لمممحق المرفق بيذا القرار.
الدائميف المعنييف بالتكويف لنيل شيادة ّ
كل فيما
مؤسسات التّعميـ العالي المعنييفّ ،
المــــادة  :0يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتّكويف العالييف ومدراء ّ
الرسمية لمتّعميـ العالي والبحث العممي.
يخصيـ ،بتنفيذ ىذا القرار اّلذي سينشر في النشرة ّ
ّ
حـرر بالجزائر في  02جانفي 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق ،معدل ،بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
عمى مستوى ّ
المؤسسة :جامعة بومرداس
ّ
Lieu d’exercice

Nom et prénom

Nombre de Postes

du candidat

ouverts

CDER

GUETNI Lylia

CDER

SAIDI Amina

CRAAG

YMMEL Hayet

2
1

Formation doctorale
Valorisation et Préservation de
la Biomasse

Géosciences Pétrolières

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
عمى مستوى ّ
المؤسسة :جامعة بجاية
ّ

Lieu d’exercice

Nombre de Postes Nom et prénom du
candidat

ouverts

CDTA

GACEM Zohra

1

CERIST

KRINAH Abdelghani

1

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Formation doctorale
Recherche Opérationnelle et Aide
à la Décision
Réseaux et Systèmes Distribués
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المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق ،متمم ،بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
عمى مستوى ّ
المؤسسة :المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر
ّ
Nom et prénom du

Nombre de Postes

URAER

BENKACIALISaid

1

CDER

SAIDA Amina

1

Lieu d’exercice

candidat

Formation doctorale

ouverts

Energie et Développement
Durable

Sciences et Techniques de
l'Environnement

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
عمى مستوى ّ
المؤسسة :جامعة البميدة 1
ّ
Lieu d’exercice
CDTA

Nom et prénom du

Nombre de Postes

candidat

ouverts

GUEDOUAR Bendiba

Formation doctorale

1

Génie Mécanique

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
عمى مستوى ّ
المؤسسة :المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي
ّ
Lieu d’exercice

Nom et prénom du
candidat

CDTA

KAHLOUCHE Souhila

CERIST

ATIK Ali

CERIST

BOUIDER Samiha

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Nombre de Postes
ouverts
3

Formation doctorale

Informatique
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المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
عمى مستوى ّ
ىواري بومدين – الجزائر
المؤسسة :جامعة العموم وال ّتكنولوجيا ّ
ّ

Lieu d’exercice

Nom et prénom du
candidat

Nombre de

Formation doctorale

Postes ouverts

BENCHERIF Tinhinane
BOUKHARI Chahira

CERIST

ADJERAD Halima

Informatique

4

ABDI Radia

CGS

CHIKH Moad

CRAAG

MOBARKI Mourad

CRAAG

GHARBI Sofiane

1

INRAA

YAHIAOUI Kahina

1

BELLIK Amar

Géophysique

4

MOUHOUB Faycal

Imageries et Cartographies

Numériques en Géosciences

Biotechnologie et Pathologies
Moléculaires

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
عمى مستوى ّ
المؤسسة :جامعة المدية
ّ
Lieu d’exercice
CERIST

Nom et prénom du

Nombre de Postes

ADOUR Rafik

1

candidat

ouverts

Formation doctorale
العموـ المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
عمى مستوى ّ
المؤسسة :جامعة الجزائر1
ّ
Lieu d’exercice
CERMN54

Nom et prénom du

Nombre de Postes

KEBAILI Amel

1

candidat

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ouverts

Formation doctorale
القانوف الدولي العاـ والخاص
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المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
عمى مستوى ّ
المؤسسة :جامعة الجزائر2
ّ
Lieu d’exercice

Nom et prénom du
candidat

Nombre de Postes

Formation doctorale

ouverts

TIGRINE Hassiba
MOUCHACHE Nadia

CERIST

KEBAB Karima

Systèmes d'Information

4

Documentaires

CHEBLI Amel Radia
BELAIDI Abed

CERMN54

صيانة وترميـ الممتمكات األثرية

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
عمى مستوى ّ
المؤسسة :جامعة الجزائر2
ّ
Lieu d’exercice
CREAD
CERMN54

Nom et prénom du

Nombre de Postes

candidat

ouverts

BENGHEBRID Riad

1

إدارة الموارد البشرية

MEFTOUH Farida

1

الصحافة المكتوبة والممتيميديا

OUZNADJI Mourad

1

دراسة إذاعة وتمفزيوف

Formation doctorale

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
عمى مستوى ّ
المؤسسة :جامعة خميس مميانة
ّ

Lieu d’exercice
INRAA

Nom et prénom du

Nombre de Postes

candidat

ouverts

BOURENNANE

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Noureddine

1

Formation doctorale
Ecopédologie, Eau et
Environnement
الثالثي األول 2016
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المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
عمى مستوى ّ
المؤسسة :المدرسة الوطنية العميا لمفالحة
ّ
Lieu d’exercice

Nom et prénom du
candidat

Nombre de

Postes ouverts

CHABOUNI Ali
SADJI Safia

INRAA

ZIANE Djamila

Formation doctorale
Ressources Génétiques
et Amélioration des

4

Productions Végétales

BACHIRI Hamid

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
عمى مستوى ّ
المؤسسة :جامعة مستغانم
ّ
Lieu d’exercice

Nom et prénom du

Nombre de

LARICHE Azziz

1

candidat

Formation doctorale

Postes ouverts

Productions Agricoles et
INRAA

Développement Agricole
Durable

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
ى
السنة الجامعية 2016/2015
عمى مستو
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
ّ
المؤسسة :جامعة قسنطينة 1
ّ
Lieu d’exercice
UDES

Nom et prénom du
candidat

BENABDELAZIZ Ferhat

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Kamel

Nombre de

Postes ouverts
1

Formation doctorale
Énergies Renouvelables
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المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
عمى مستوى ّ
المؤسسة :جامعة غرداية
ّ
Lieu d’exercice

Nom et prénom du

Nombre de Postes

candidat

ouverts

TAHRi Ahmed

1

Formation doctorale
Gestion et Valorisation

URERMS

des Ressources
Naturellesdans les
Régions Sahariennes

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المــؤرخ في  02جانفي 2016
ممحق بالقـــرار رقم 004
ّ

الدكتوراه لفائدة باحثين دائمين
المتضمن فتح مناصب إضافية لمتكوين لنيل شيادة ّ
ّ
السنة الجامعية 2016/2015
مؤسسات ال ّتعميم العالي بعنوان ّ
عمى مستوى ّ
المؤسسة :جامعة قالمة
ّ
Lieu d’exercice
URASM-Annaba

Nom et prénom du

Nombre de

MENTOURI Zoheir

1

candidat

Postes ouverts

Formation doctorale
Contrôle Avancé

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي األول 2016
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قرار رقم  005مؤرخ في  03جانفي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم

العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر -سعيدة
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في ّ 07المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 209المؤرخ في  23سبتمبر  2012الذي ّ
ّ
العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة موالي الطاىر -سعيدة،
وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
 ًالمؤرخ في  14سبتمبر .2015
التسيير بجامعة موالي الطاىر -سعيدة ّ

يقـــــّرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة موالي الطاىر -سعيدة.

المــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة موالي الطاىر -سعيدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر -سعيدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر فً  30جانفً 6302

وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
األستاذ  :طـاهر حجـار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  005المؤرخ في  03جانفي  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر -سعيدة
االسم والمقـب
دياب زقاي
طاوش قندوسي
صوار يوسف
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة
أستاذ محاضر قسم "أ" ،رئيس اللجنة العلمية للقسم
رئيس القسم
أستاذ محاضر قسم "أ"
الثالثي األول 2016
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بلعربي عبد القادر
معاريف دمحم
عمر بلخير جواد
معاشو فاطمة

أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذة مساعدة قسم "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  006مؤرخ في  03جانفي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر -سعيدة

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في ّ 07المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 208المؤرخ في  23سبتمبر  2012الذي ّ
ّ
لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،

وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
 ًالمؤرخ في  14سبتمبر .2015
موالي الطاىر -سعيدة ّ
يقـــــّرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  43مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
موالي الطاىر-سعيدة.

المــــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بجامعة موالي الطاىر -سعيدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المــــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر -سعيدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  30جانفي 4302
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار
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ممحق بالقرار رقم  006المؤرخ في  03جانفي  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر -سعيدة
االسم والمقـب
 صوار يوسف بن حميدة حميد بوزيان عثمان معاريف دمحم -طاوش قندوسي

الصفـة
رئيس المجلس العلمي للكلية ،أستاذ محاضر قسم "أ" ،ممثّل األساتذة عن قسم العلوم
التجارية
عميد الكلية
التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكلّف بما بعد
ّ
نائب العميد مكلّف بالبيداغوجيا ومسائل الطلبة
رئيس قسم العلوم التجارية

 بدري عبد المجيد رئيس قسم العلوم االقتصادية -بن قدور علي

رئيس قسم علوم التسيير

 -بوطيبة فيصل

رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصادية

 -دياب زقاي

رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم التجارية
أستاذ محاضر قسم "أ" ،ممثّل األساتذة عن قسم العلوم االقتصادية

 -زروقي إبراهيم

 بلعربي عبد القادر أستاذ محاضر قسم "أ" ،ممثّل األساتذة عن قسم العلوم التجاريةممثّل عن األساتذة المساعدين
 موفق ميمون نزعي عز الدين ممثّل عن األساتذة المساعدين -وارف نعيمة

مسؤولة المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  007مؤرخ في  03جانفي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة موالي الطاىر -سعيدة

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ

محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في ّ 07

المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 195المؤرخ في  23سبتمبر  2012الذي ّ
ّ
الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالي الطاىر -سعيدة،
وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالي
 ًالمؤرخة في  21و 29سبتمبر .2015
الطاىر -سعيدة ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقـــــّرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالي
الطاىر -سعيدة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
موالي الطاىر -سعيدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر -سعيدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  30جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ  :طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  07المؤرخ في  03جانفي  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة موالي الطاىر -سعيدة

االسم والمقـب

الصفـة

 نقادي حفيظ عثماني عبد الرحمن هامل الهواري قوادري مختار بوكلي حسن شكيب بدري مباركة -عياشي بوزيان

أستاذ ،رئيس اللجنة العلمية للقسم
رئيس القسم
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  008مؤرخ في  03جانفي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة موالي الطاىر -سعيدة
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في ّ 07المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 204المؤرخ في  23سبتمبر  2012الذي ّ
ّ
لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالي الطاىر -سعيدة،

وبناء عمى محاضر انتخاب أعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالي الطاىر-
 ًالمؤرخة في  24و 30سبتمبر .2015
سعيدة ّ
يقـــــّرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  43مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالي الطاىر-

سعيدة

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة موالي الطاىر-
سعيدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر -سعيدة  ،كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.

حـرر بالجزائر في  30جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ  :طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  08المؤرخ في  03جانفي  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة موالي الطاىر -سعيدة

االسم والمقـب

 -منادي مميكة

 لريد دمحم أحمد حمامي ميمود -عمارة فتيحة

الصفـة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ الحقوؽ ،رئيسة المجمس العممي لمكمية
عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالبيداغوجيا والمسائل المتعمقة بالطمبة

 -عثماني عبد الرحمف

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
رئيس قسـ الحقوؽ

 -أسود دمحم أميف

مدير مخبر

 -بف زايد أدمحم

 -نقادي حفيع

رئيس قسـ العموـ السياسية

رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الحقوؽ
 ىامل اليواري عبد العالي عبد القادر أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ السياسية -بمخير الطيب

 فصراوي حناف -ىرباجي سمية

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مسؤولة المكتبة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي األول 2016

35

المؤرخ في  09مارس 2014
يعدل القرار رقم 231
قرار رقـم  009مؤرخ في  03جانفي ّ ،2016
ّ

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة موالي الطاىر -سعيدة

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  10-09المؤرخ في ّ 07المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 231المؤرخ في  09مارس  2014الذي ّ
ّ
المعدؿ.
لجامعة موالي الطاىر -السعيدة،
ّ
يقـــــّرر ما يأتي:

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة موالي الطاىر-
سعيدة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة موالي الطاىر -سعيدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق
بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالي الطاىر -سعيدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  30جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  09مارس ،2014
يعدل القرار رقم 231
ممحق بالقرار رقم  009المؤرخ في  03جانفي  2016الذي ّ
ّ
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة موالي الطاىر -سعيدة

الرقم االسم والمقـب
0

الصفـة

تبوف فتح هللا وىبي مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة

4

مصباحي حبيب

0

قندوزي توفيق

بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتّكويف المتواصل
نائب مدير الجامعة مكّمف ّ
التدرج
والشيادات وكذا التكويف العالي في ّ

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية والتوجيو واالستشراؼ
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الثالثي األول 2016

36

2

سميماني ميمود

نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية
التدرج والتأىيل الجامعي والبحث العممي
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتّكويف العالي في ما بعد ّ

5

أميف عبد المالؾ

2

جمولي غوثي

عميد كمية العموـ

7

بومديف العربي

عميد كمية التكنولوجيا

8

لريد دمحم أحمد

عميد كمية الحقوؽ والعموـ السياسية

9

بف حميدة دمحم

عميد كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 03زحاؼ الجياللي

عميد كمية اآلداب والمغات والفنوف

 00بكري عبد الحميد

عميد كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

 04العسري بومديف

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ

 00حزاب عبد الكريـ

رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا

 02منادي مميكة

رئيسة المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 05مزاري شارؼ

رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف

 02عبد هللا موسى

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

 07صوار يوسف

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 08حرطاني قادة

مصف األستاذية عف كمية التكنولوجيا
ممثل األساتذة مف
ّ

 09لعور دمحم

مصف األستاذية عف كمية التكنولوجيا
ممثل األساتذة مف
ّ

 40وقاص صديق

مصف األستاذية عف كمية العموـ
ممثل األساتذة مف
ّ

مصف األستاذية عف كمية العموـ
 43قندوسي عبد الجبار ممثل األساتذة مف
ّ
 44جاللي بومديف

مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والفنوف
ممثل األساتذة مف
ّ

 42حفياف دمحم

مصف األستاذية عف كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
ممثل األساتذة مف
ّ

 40بمقندوز ىواري

مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والفنوف
ممثل األساتذة مف
ّ

 45ىامل ىواري

مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ممثل األساتذة مف
ّ

 47دياب زقاي

مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ممثل األساتذة مف
ّ

 42نقادي حفيع

مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ممثل األساتذة مف
ّ

 48كادوف عبد الدايـ

أستاذ بجامعة الجياللي اليابس -سيدي بمعباس

 49خناثة رابح

أستاذ بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر

 03اسماعيل زوبير

ممثل عف األساتذة المساعديف

 00باسود عبد المالؾ

ممثل عف األساتذة المساعديف

 04ادريس خوجة جميمة مسؤولة المكتبة المركزية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المؤرخ في  18جوان ،2015
يعدل القرار رقم 266
قرار رقم  010مؤرخ في  03جانفي ّ 2016
ّ
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذي

المعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  301-11المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة 2011

المتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة باألغواط،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ  266المؤرخ في  18جواف  2015الذي ّلممدرسة العميا لألساتذة باألغواط.
يقـــــّرر ما يأتي:

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي بالمدرسة العميا لألساتذة
باألغواط.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط ،وفقا لمجدوؿ الممحق
بيذا القرار.

المادة  : 0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة باألغواط ،كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  30جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ  :طـاىر حجـار

المؤرخ في  18جوان ،2015
يعدل القرار رقم 266
ممحق بالقرار رقم  010المؤرخ في  03جانفي  2016الذي ّ
ّ
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة باألغواط

الرقم االسم والمقـب
0
4

بوزياني خالد

جعيرف المييوب

الصفـة
مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
التدرج والشيادات
مدير مساعد مكّمف بالدراسات في ّ
مدير مساعد مكّمف بالتّكويف المتواصل والعالقات الخارجية

0

قوقة عالء الديف

2

بمخضر عبد القادر

5

عويسي ىاجر

التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
رئيسة قسـ العموـ الطبيعية

2

عطية بف عطية

رئيس قسـ المغة العربية والفمسفة
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7

كباش الطيب

8

والي خولة

9

تاىمي نبيل

رئيس قسـ المغة االنجميزية

رئيس قسـ المغة الفرنسية
رئيس قسـ الرياضيات

 03الزاوي مصطفى

رئيس قسـ الفيزياء

 04صويمح رشيد

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الفيزياء

 00جريداف عمر

مدير مخبر بحث العموـ الفيزيائية والكيميائية التطبيقية

 00خنيفي دمحم لميف

ممثل عف األساتذة المساعديف

 02لحرش عيسى

أستاذ مشارؾ

 05لفقير ابف خمدوف

أستاذ بجامعة عمار ثميجي -األغواط

 02بف داود زىرة

أستاذة بجامعة عمار ثميجي -األغواط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  04جانفي  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة
الخدمات اإلجتماعية لدى جامعــة عمـار ثميجـي األغـواط

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويػميا،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013الذي يحدد صالحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممػي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  101-13المؤرخ في  14مارس سنة  ،2013يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 270-01المؤرخ في  18سبتمبر سنة  ،2001المتضمف إنشاء جامعػة األغػواط،

ػر لممحضر المؤرخ في  28أكتوبر سنة  ،2015المتضمف تزكية ممثمػي األساتذة في لجنػة الخدمات
 نظػ ػ ػ ًااإلجتماعية مف طرؼ الفرع النقابي لألساتذة الجامعييف (إ.ع.ع.ج) بجامعة األغػواط،
ػر لممحضر المؤرخ في  28أكتوبر سنة  ،2015المتضمف تزكية العماؿ اإلدارييف التقنييف وأعواف الخدمة في
 نظػ ػ ػ ًالجنػة الخدمات اإلجتماعية مف طرؼ الفرع النقابي (إ.ع.ع.ج) بجامعة األغػواط،
ػر لممحضػر المػؤرخ في  04نوفمبر سنػة  ،2015المتضمػف تشكيمػة أعضاء لجنػػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػػدى
 نظػ ػ ػ ًاجامعػة األغػواط،

يقـــــّرر ما يأتي:

المـادة األولى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة عمػار ثميجػي األغػواط،
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المـادة  : 4تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:

 –01باىي سالمي،

 –02ليدب دمحم،

 –03تواتي دمحم بف عبد هللا،

 –04بف الطاىر التجاني،

 –05بوسبسي جموؿ،

 –06رحموني الحاج أحمد،

 –07بف برطاؿ عطاء هللا،

 –08مخدمي خالد،

األعضاء اإلضافيون:
 –01حيرش أحمد،

 – 02بف بياز مصطفى،

المـادة  : 0تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  : 2يكمػف السيػد مديػر جامعػة عمػار ثميجػي األغػواط ،بتنفيػذ ىػذا القػرار ،الذي سينشر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  32جانفي 4302

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  10جانفي  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة

الخدمات اإلجتماعية لدى مديريـة الخدمات الجامعية النعـامــة
إن وزٌرالتعلٌم العالً و البحث العلمً،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويميا،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  84-95المؤرخ في  22مارس سنة  ،1995المتضمف إنشاء الديواف الوطنيلمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  312-03المؤرخ في  14سبتمبر سنة

،2003
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 بمقتضى القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في  23ديسمبػر سنة  ،2013يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزاري المشتػرؾالمػؤرخ في  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  22أفريػل سنة  ،2015المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدىمديرية الخدمات الجامعية النعامة،

-

يقـــــّرر ما يأتي:

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية النعامة،
المـــادة  :4تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون:

 –01قوراري نورية

 –02صغير حبيب

 –03ساقو صالح

 –04زالط دمحم

 –05زياد سيد أحمد

 –06براىيمي دمحم

 –07عمارة عائشة
األعضاء اإلضافيون:
 –01ضيف هللا مراد

 –02براىيمي عبد القادر

المـــادة  :0تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المــــادة  :2يكمػػف السي ػػد مدي ػػر الخػػدمات الجامعيػػة النعامػػة ،بتنفيػػذ ىػػذا الق ػرار ،الػػذي سينشػػر فػػي النشػػرة الرسػػمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  03جانفي 4302

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  15مؤرخ في  13جانفي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لممدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
و
المتضمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

المتضمف
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  161-10المؤرخ في  15رجب عاـ  1431الموافق  28يونيو  2010وّ
إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوىراف،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 875المؤرخ في  25سبتمبر  2014الذي ّ
ّ
لممدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوىراف،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية
 ًوالتجارية وعموـ التسيير بوىراف المؤرخ في  08سبتمبر .2015
يقـــــّرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  19مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ 1426

الموافق  29ديسمبر  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوىراف.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بوىراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بوىراف ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ

العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  15المؤرخ في  13جانفي  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران

الرقم االسم والمقـب
0
4
0
2
5
2
7
8
9
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00
04

بف عبو سنونسي

براىامي دمحم أميف

الصفـة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

مدير مساعد مكّمف بالبيداغوجيا

خالدي دمحم أميف ميدي

مدير مساعد مكّمف بالتكويف المتواصل والعالقات الخارجية

أمير سمير

رئيس قسـ المغات األجنبية

أرجموس أماؿ
رناف رابح

جبار أماؿ مونية
داود فتيحة

مختاري لطيفة

رئيسة قسـ الرياضيات واالحتماالت

رئيس قسـ االقتصاد وتقنيات التسيير

رئيسة قسـ الثقافة العامة

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،ممّثمة عف أساتذة المدرسة
ممّثمة عف األساتذة المساعديف

تراري ثاني مصطفى

أستاذ بجامعة وىراف 2

سميت خيرة

مسؤولة المكتبة

بمنوار بشير

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أستاذ بجامعة وىراف 2
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المؤرخ في  20جويمية ،2015
يعدل القرار رقم 466
قرار رقم  16مؤرخ في  13جانفي ّ 2016
ّ

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بالجزائر
ّ
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
و
المتضمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  22-09المؤرخ في  23محرـ عاـ  1430الموافق  20يناير سنة 2009

المتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 466المؤرخ في  20جويمية  2015الذي ّ
ّ
لممدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر،
المؤرخ في  17نوفمبر .2015
 وبموجب إرساؿ المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر رقـ 65ّ
يقـــــّرر ما يأتي:

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في
العموـ والتقنيات بالجزائر.

المـــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المــــادة  : 0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بالجزائر،
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار

المؤرخ في  20جويمية ،2015
يعدل القرار رقم 466
ممحق بالقرار رقم  16المؤرخ في  13جانفي  2016الذي ّ
ّ

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بالجزائر
ّ

الرقم االسم والمقـب
0
4

حاجي صديق

ميموف شي ارزاد

الصفـة
مدير المدرسة رئيس المجمس العممي لممدرسة
مدير مساعد مكّمف بالدراسات

0

بف يعيش نسيمة

رئيسة قسـ الرياضيات

2

بمعزوقي رفيق الديف

رئيس قسـ الكيمياء

5

خمف هللا دمحم

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

رئيس قسـ الفيزياء
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2

براح أحمد

أستاذ

7

خرفي حمزة

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

شميخ سماعيف

9

شمغوـ شعباف

ممثّل عف األساتذة المساعديف

أستاذ بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف
أستاذ بجامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف

 03بف زاوي أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  17مؤرخ في  13جانفي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم جراحة األسنان بكمية الطب بجامعة قسنطينة3

إن وزٌر التعلٌم العالً و البحث العلمً،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  402-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة،3
ّ

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنػة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ جراحة األسناف بكمية الطب بجامعة قسنطينة3
 ًالمؤرخ في  29أفريل .2015
ّ
يقـــــّرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ جراحة األسناف بكمية الطب بجامعة قسنطينة.3

المـــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ جراحة األسناف بكمية الطب بجامعة قسنطينة،3
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المـــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة ،3كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ  :طـاىر حجـار
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ممحق بالقرار رقم  17المؤرخ في  13جانفي  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسم جراحة األسنان بكمية الطب بجامعة قسنطينة3

الرقم االسم والمقـب
 0نزاؿ مميكة

 4غضباف نادية

 0صالح مارس رزيقة

الصفـة

أستاذة استشفائية جامعية ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

رئيسة القسـ

أستاذة استشفائية جامعية

 2ناجح نواؿ فراح
 5مرابط فاروؽ

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

 7دميغة فؤاد

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

 2عطايمية ابتساـ

أستاذة محاضرة استشفائية جامعية قسـ "أ"

أستاذة مساعدة استشفائية جامعية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  18مؤرخ في  13جانفي  2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة قسنطينة3

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  402-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011المعدؿ،
والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة،3
ّ

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في 20
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الطب بجامعة قسنطينة 3ّ

ً
أفريل و 06ماي .2015

يقـــــّرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  43مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
-

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة قسنطينة.3

المـــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة قسنطينة  ،3وفقا لمجدوؿ الممحق
بيذا القرار.

المـــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة ، 3كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار
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ممحق بالقرار رقم  18المؤرخ في  13جانفي  2016الذي يحدد القائمة
االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة قسنطينة 3

الرقم االسم والمقـب
0

بف أحسف كريمة

4

بوزيتونة محجوب

0

عالوة ىشاـ فدري

2

بف ساسي صباح

5

بولعسل عبد الحميد

2

غضباف نادية

الصفـة
أستاذة استشفائية جامعية ،ممثّل األساتذة عف قسـ الطب ،رئيسة المجمس العممي لمكمية
عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات وشؤوف الطمبة

التدرج والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الطب
رئيسة قسـ طب األسناف

7

بف حالسة العمري

رئيس قسـ الصيدلة

8

بوقريدة دمحم

رئيس المجنة العممية لقسـ الطب

9

نزاؿ مميكة

رئيسة المجنة العممية لقسـ طب األسناف

 03عبادي نور الديف

أستاذ استشفائي جامعي ،ممثّل األساتذة عف قسـ الطب

 04عيدود صورية

أستاذة استشفائية جامعية ،ممّثمة األساتذة عف قسـ طب األسناف

 00دباش سامية

 00بف مبارؾ كريمة

أستاذة استشفائية جامعية ،ممّثمة األساتذة عف قسـ طب األسناف
أستاذة محاضرة استشفائية جامعية ،ممّثمة األساتذة عف قسـ الصيدلة

 02بمخيري عبد المالؾ

أستاذ استشفائي جامعي ،ممثّل األساتذة عف قسـ الصيدلة

 02بف حمادة رشيدة

أستاذة مساعدة استشفائية جامعية

 07طالحة صورية

مسؤولة المكتبة

 05يعالوي إيميا

أستاذة مساعدة استشفائية جامعية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  19مؤرخ في  13جانفي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس

العممي لممدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
و
المتضمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

المتضمف
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  162-10المؤرخ في  15رجب عاـ  1431الموافق  28يونيو  2010وّ
إنشاء مدرسة تحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 876المؤرخ في  25سبتمبر  2014الذي ّ
ّ
لممدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية
ً
والتجارية وعموـ التسيير بتممساف المؤرخ في  23نوفمبر .2015
يقـــــّرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  19مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ 1426

الموافق  29ديسمبر  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف.
المـــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بتممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المـــادة  : 0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بتممساف ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ
العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحق بالقرار رقم  19المؤرخ في  13جانفي  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان
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مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

مطعيش دمحم األميف

مدير مساعد مكّمف بالتّكويف المتواصل والعالقات الخارجية
التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ

8

صوير ميدي

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل عف أساتذة المدرسة

9

زعيتر نوفل
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2

جناس مصطفى

عمياف عبد الغني

مدير مساعد مكّمف بالدراسات

ممثّل عف األساتذة المساعديف

 03بف بوزياف دمحم

أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف

 00بوثمجة عبد الناصر

أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف

 04مولسيوؿ أحالـ

مسؤولة المكتبة
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المحدد لمقائمة
المؤرخ في  25ماي 2014
قرار رقم  20مؤرخ في  13جانفي  2016يعدل القرار رقم 410
ّ
ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر -بسكرة
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  219-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنػة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبموجب القرار رقـ  410المؤرخ في  25ماي  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـاليندسة الكيربائية لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر -بسكرة،

المؤرخ في  21سبتمبر .2015
 وبموجب إرساؿ جامعة بسكرة رقـ ّ 58يقـــــّرر ما يأتي:

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية لكمية
العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر -بسكرة.

المـــادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
دمحم خيضر -بسكرة ،بممحق ىذا القرار.

المـــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ و التكويف العالييف ومدير جامعة دمحم خيضر -بسكرة  ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحدد
المؤرخ في  25ماي 2014
ممحق بالقرار رقم  20مؤرخ في  13جانفي  2016الذي يعدل القرار رقم 410
ّ
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية لكمية العموم والتكنولوجيا بجامعة دمحم خيضر -بسكرة
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2

أستاذ

طبش سعاد

5

سرايري كماؿ

أستاذ

2

بف شوية دمحم توفيق

أستاذ محاضر قسـ "أ"

7

وافي عبد الكريـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

8

مغربي أحمد شوقي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

9

دمحمي مسعود

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  05أكتوبر 2013
يعدل القرار رقم 755
قـرار رقـم  21مـؤرخ في  13جانفي ّ 2016
ّ

المحدد لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف -ميمة
ّ

إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة  2005الذييحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  204 -08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة  2008والمتضمفإنشاء مركز جامعي بميمة،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30جانفي سنة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 755المؤرخ في  05أكتوبر  2013الذي ّ
ّ
لممركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة،
المؤرخ في  02نوفمبر .2015
 وبموجب إرساؿ المركز الجامعي بميمة رقـ ّ 754-

يقـــــّرر ما يأتي:

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي عبد الحفيع
بوالصوؼ -ميمة.

المـــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المـــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المؤرخ في  05أكتوبر2013
يعدل القرار رقم 755
ممحق بالقرار رقم  21المؤرخ في  13جانفي  2016الذي ّ
ّ

المحدد لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف -ميمة
ّ
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رئيس المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا

8

بوكروح اسماعيف

ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ "ب" لمعيد العموـ والتكنولوجيا

9

لدرع دمحم

ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ" لمعيد العموـ والتكنولوجيا

 03مسيمي وردة

ممثل عف األساتذة المحاضريف قسـ "أ" لمعيد اآلداب والمغات

 00ثابت سميماف

ممثل عف األساتذة المساعديف

 04كورتل فريد

أستاذ بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة

 00بوعشة مبارؾ

أستاذ بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة 2

 02بف صالح عبد هللا

مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحدد لمقائمة
المؤرخ في  18سبتمبر 2013
يعدل القرار رقم 574
ّ
قـرار رقـم  22مـؤرخ في  13جانفي ّ 2016
ّ
االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف -ميمة
إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة  2005الذييحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  204 -08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة  2008والمتضمفإنشاء مركز جامعي بميمة،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30جانفي سنة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 574المؤرخ في  18سبتمبر  2013الذي ّ
ّ
لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة،
المؤرخ في  02نوفمبر .2015
 وبموجب إرساؿ المركز الجامعي بميمة رقـ ّ 754النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقـــــّرر ما يأتي:
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات
بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع
بوالصوؼ -ميمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  : 0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  18سبتمبر 2013
يعدل القرار رقم 574
ممحق بالقرار رقم  22المؤرخ في  13جانفي  2016الذي ّ
ّ

المحدد لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف -ميمة
ّ
الرقم
0

االسم والمقـب

الصفـة

زالقي دمحم

رئيس المجمس العممي لممعيد

4

األطرش رابح

مدير المعيد

0

قبايمي عبد الغني

2

ضيافي فايزة

التدرج
مدير مساعد مكّمف بالدراسات في ّ
رئيس قسـ المغات األجنبية

5

معزوز عبد الحميـ

رئيس قسـ المغة واألدب العربي

2

مسيمي وردة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

7

مودع سميماف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

لقاف إبراىيـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحدد لمقائمة
المؤرخ في  18سبتمبر 2013
يعدل القرار رقم 575
ّ
قـرار رقـم  23مـؤرخ في  13جانفي ّ 2016
ّ
االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف -ميمة
إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة  2005الذييحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  204 -08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة  2008والمتضمفإنشاء مركز جامعي بميمة،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30جانفي سنة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 575المؤرخ في  18سبتمبر  2013الذي ّ
ّ
لمعيد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة،
المؤرخ في  02نوفمبر .2015
 وبموجب إرساؿ المركز الجامعي بميمة رقـ ّ 754يقـــــّرر ما يأتي:
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا
بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد الحفيع
بوالصوؼ -ميمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحدد
المؤرخ في  18سبتمبر 2013
يعدل القرار رقم 575
ّ
ممحق بالقرار رقم  23المؤرخ في  13جانفي  2016الذي ّ
ّ
لمقائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف -ميمة
الرقم االسم والمقـب

الصفـة

0

يحي عبد الوىاب

رئيس المجمس العممي لممعيد

4

كموخ سامي

مدير المعيد

0

أحمد يحي راقية

مدير مساعد

2

بوشنيتفة ىشاـ

5

بوزقاؽ عبد العزيز

رئيس قسـ العموـ والتقنيات
رئيس قسـ عموـ الطبيعة والحياة

2

كعواش اسماعيل

7

شباح دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

8

قرفي نور الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

9

بوناموس عز الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 03مطاطمة نور الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 04حمري نصر الديف

مدير مخبر الرياضيات وتفاعالتيا

 00بورديح عادؿ

 00بوكروح اسماعيف
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

مدير مخبر العموـ الطبيعية والحياة
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المؤرخ في  19فيفري 2013
قرار رقم  24مؤرخ في  13جانفي  2016يعدل القرار رقم 93
ّ

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباس -سطيف 1
ّ

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  140 -89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمعدؿ،
والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنػة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  19فيفري  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 93ّ
لجامعة فرحات عباس -سطيف،1
المؤرخ في  22نوفمبر .2015
 وبموجب إرساؿ جامعة سطيف 1رقـ ّ 469يقـــــّرر ما يأتي:

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباس-
سطيف.1

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباس -سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق
بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ  :طـاىر حجـار

المؤرخ في  19فيفري 2013
ممحق بالقرار رقم  24المؤرخ في  13جانفي  2016يعدل القرار رقم 93
ّ

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة فرحات عباس -سطيف 1
ّ

الرقم االسم والمقـب
0

جناف عبد المجيد

4

ذويبي عبد المالؾ

0

مساىل نور الديف

الصفـة

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة

طور الثالث ،التأىيل الجامعي ،البحث
بالتكويف في ال ّ
نائب مدير الجامعة مكّمف ّ
العممي والتكويف العالي في ما بعد التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ
والتظاىرات العممية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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2

حرز هللا داود

نائب مدير الجامعة مكمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف

5

كامل نجاة

نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو

2
7
8
9

لوعيل العياشي
خرموش أحمد

صالحي صالح
غرزولي رشيد

المتواصل والشيادات والتكويف العالي في التدرج

عميد كمية العموـ

عميد كمية التكنولوجيا

عميد كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

عميد كمية عموـ الطبيعة والحياة

 03لعوامري سميماف

عميد كمية الطب

 04قصاص حسيف

مدير معيد البصريات وميكانيؾ الدقة

 00خرشي أسامة

مدير معيد اليندسة المعمارية وعموـ األرض

 00بف سالـ نصر الديف رئيس المجمس العممي لكمية العموـ

 02بف عنيبة دمحم الطاىر رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا
 05خنوؼ الصديق

رئيس المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة

 07جابي فريدة

رئيسة المجمس العممي لكمية الطب

 02عماري عمار

 08بوعمامة العربي

 09موالي شارؼ شابو

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية ،التجارية وعموـ التسيير

رئيس المجمس العممي لمعيد البصريات وميكانيؾ الدقة

رئيس المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعموـ األرض

 43شعوي زيف العابديف

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العموـ

 44بولحباؿ السبتي

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية التكنولوجيا

 42بف فرحات ساعد

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 40لعمامرة عثماف
 40بوىزة دمحم

 45أويحي أماؿ

 42بوشناؽ كماؿ

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية التكنولوجيا

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

ممثمة األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الطب
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية الطب

 47بغياني عبد الرحمف

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عموـ الطبيعة والحياة

 49واقدي الحاج

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد البصريات وميكانيؾ الدقة

 48عرعار لخميسي
 03مقالتي السعيد

 00بالؿ الطاىر
 04لغوؽ الياشمي

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكمية عموـ الطبيعة والحياة

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد البصريات وميكانيؾ الدقة

ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد اليندسة المعمارية وعموـ األرض
ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعيد اليندسة المعمارية وعموـ األرض

 00صحراوي رشيد

ممثل األساتذة المحاضريف قسـ "ب"

 05حميدوش دمحم

مدير وحدة البحث "المواد المتقدمة"

 02رايس منيرة

ممثل األساتذة المساعديف قسـ "أ"

 02دماغ نصر الديف

مدير وحدة البحث " الفوتونيات والبصريات"

 08حمودة شعباف

أستاذ بجامعة الحاج لخضر -باتنة 2

 07مداني خضير

 09قطاؼ لخضر

أستاذ بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

مسؤوؿ المكتبة
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المؤرخ في  17سبتمبر 2013
قرار رقم  25مؤرخ في  13جانفي  2016يعدل القرار رقم 564
ّ

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف1
ّ
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  140 -89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنػة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 564ّ
المعدؿ.
لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف،1
ّ
يقـــــّرر ما يأتي:

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة
فرحات عباس -سطيف.1
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف 1وفقا
لمجدوؿ الممحق ىذا القرار.
المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار

المؤرخ في  17سبتمبر 2013
ممحق بالقرار رقم  25المؤرخ في  13جانفي  2016الذي يعدل القرار رقم 564
ّ

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف 1
ّ

الرقم
0
4
0
2
5
2
7
8

االسم والمقـب

بف عنيبة دمحم الطاىر
خرموش أحمد

خمميش مبروؾ
واري كماؿ
حساـ عبد الوىاب
مرداس عبد الغني
بوزرافة ابراىيـ
عبد العزيز مراد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

رئيس المجمس العممي لمكمية
عميد الكمية

الصفـة

نائب العميد مكّمف بالبيداغوجيا
نائب العميد مكّمف بما بعد التدرج
رئيس قسـ اإللكترونيؾ
رئيس قسـ اليندسة المدنية
رئيس قسـ ىندسة الطرائق
رئيس قسـ االلكتروتقنية
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رئيس قسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا
 9بف عمراني حساف
 03فرحات حميدة عبد الحق رئيس المجنة العممية لقسـ االلكترونيؾ
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية
 00كبيش خميفة
 04ناصف الساسي
 00خابر فريد
 02فيطاس رشيد
 05حرماص دمحم نجيب
 02بياضي عبد الحفيع
 07بولوفة عبد السالـ
 08عميواف توفيق
 09زواوي أحمد
 43مقراني العربي
 40شافع صالح

ممثل األساتذة
ممثل األساتذة
ممثل األساتذة
ممثل األساتذة
ممثل األساتذة
ممثل األساتذة
مدير مخبر

 40نعموف فريد

مدير مخبر

 44أوراري عمي

رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة االلكتروتقنية
رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي في التكنولوجيا

مدير مخبر

 42نسارؾ بمقاسـ

مدير مخبر

 45لعمامرة عثماف

مدير مخبر

 47زقادي عامر

مدير مخبر

 42كريـ فاتح

مف
مف
مف
مف
مف
مف

مصف
مصف
مصف
مصف
مصف
مصف

األستاذية
األستاذية
األستاذية
األستاذية
األستاذية
األستاذية

مدير مخبر

 48بكة رايس اليادي

مدير مخبر

 49بف عاشور جعفر

مدير مخبر

 03حداوي نصر الديف

مدير مخبر

 04بوقرينة السعيد

ممثل عف األساتذة المساعديف

 00بوديسة نور الديف
 00ىندؿ مميكة

عف
عف
عف
عف
عف
عف

قسـ
قسـ
قسـ
قسـ
قسـ
قسـ

االلكتروتقنية
االلكتروتقنية
اإللكترونيؾ
التعميـ األساسي في التكنولوجيا
التعميـ األساسي في التكنولوجيا
اليندسة المدنية

ممثل عف األساتذة المساعديف

مسؤولة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في
قرار رقم  26مؤرخ في  13جانفي  2016يعدل القرار رقم 565
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
 17سبتمبر 2013
ّ
االلكتروتقنية لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف0

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  140-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمعدؿ،
والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنػة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 565ّ
لقسـ االلكتروتقنية لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
يقـــــّرر ما يأتي:
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االلكتروتقنية لكمية
التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
المـــادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االلكتروتقنية لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات
عباس  -سطيف ،1وفقا لجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المـــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس  -سطيف ، 1كل فيما
يخصو ،بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  17سبتمبر 2013
ممحق بالقرار رقم  26المؤرخ في  13جانفي  2016الذي يعدل القرار رقم 565
ّ

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم االلكتروتقنية لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس– سطيف1
ّ

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

0

خابر فريد

رئيس المجنة العممية لمقسـ

4

عبد العزيز مراد

رئيس القسـ

0

بياضي عبد الحفيع

أستاذ

2

حرماص دمحم نجيب

أستاذ

5

خمميش مبروؾ

أستاذ

2

ىمساس كماؿ الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

7

ىاشمي مبروؾ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

8

شعوي عبد المجيد

أستاذ محاضر قسـ "ب"

9

بكطاش عبد الجبار

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المؤرخ في
قرار رقم  27مؤرخ في  13جانفي  2016يعدل القرار رقم 566
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
 17سبتمبر 2013
ّ
اإللكترونيك لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف1

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  140-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنػة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبموجب القرار رقـ  566المؤّرخ في  17سبتمبر  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ اإللكترونيؾ لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
يقـــــّرر ما يأتي:
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ لكمية
التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف.1

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات
عباس -سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ، 1كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ  :طـاىر حجـار

المؤرخ في 17سبتمبر 2013
ممحق بالقرار رقم  27المؤرخ في  13جانفي  2016الذي يعدل القرار رقم 566
ّ

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم االلكترونيك لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف1
ّ

الرقم
0

االسم والمقـب

فرحات حميدة عبد الحق

رئيس المجنة العممية لمقسـ

زقادي عامر

أستاذ

4

حساـ عبد الوىاب

2

كريـ فاتح

0

الصفـة
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رئيس القسـ

أستاذ
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5

محمادي الطيب

أستاذ

7

عمارجية نور الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

9

خوني حبيب

أستاذ مساعد قسـ "أ"

2

سميماني جماؿ

8

زبيري شمس الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في
قرار رقم  28مؤرخ في  13جانفي  2016يعدل القرار رقم 572
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد
 17سبتمبر ،2013
ّ
اليندسة المعمارية وعموم األرض بجامعة فرحات عباس -سطيف 1

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  140 -89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنػة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 572ّ
لمعيد اليندسة المعمارية وعموـ األرض بجامعة فرحات عباس -سطيف،1
المؤرخ في  22نوفمبر .2015
 وبموجب إرساؿ جامعة سطيف 1رقـ ّ 469يقـــــّرر ما يأتي:
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية
وعموـ األرض بجامعة فرحات عباس -سطيف.1

المـــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعموـ األرض بجامعة فرحات
عباس -سطيف ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ، 1كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المحدد
المؤرخ في 17سبتمبر 2013
ممحق بالقرار رقم  28المؤرخ في  13جانفي  2016الذي يعدل القرار رقم 566
ّ
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية وعموم األرض بجامعة فرحات عباس -سطيف

االسم والمقـب

الصفـة

الرقم
0

موالي شارؼ شابو

رئيس المجمس العممي لممعيد

4

خرشي أسامة

مدير المعيد

0

العربي خابر

2

عقبة فؤاد

5

عبد هللا خماؿ

حمالوي محمود

2

مدير مساعد مكّمف بالبيداغوجيا

التدرج
مدير مساعد مكّمف بالبحث العممي وما بعد ّ
رئيس قسـ اليندسة المعمارية

رئيس قسـ عموـ األرض

7

الياشمي لغوؽ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

8

مصطفى سامعي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

9

الطيب بويمة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

03

دمحم دعاس عميور

أستاذ محاضر قسـ "ب"

00

السعيد بمعمى

أستاذ مساعد قسـ "أ"

04

الطاىر بالؿ

مدير مخبر

00

حمزة زغالش

مدير مخبر

02

السعيد مداني

مدير مخبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في
قرار رقم  29مؤرخ في  13جانفي  2016يعدل القرار رقم 99
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 19فيفري 2013
ّ

العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
أوؿ غشت 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  140 -89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمعدؿ،
والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا،
ّ
 ،2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنػة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
المؤرخ في  19فيفري  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 وبموجب القرار رقـ 99ّ
العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة فرحات عباس -سطيف.1
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الثالثي األول 2016

60

يقـــــّرر ما يأتي:

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة فرحات عباس -سطيف.1

المــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بجامعة فرحات عباس -سطيف 1وفقا لمجدوؿ الممحق ىذا القرار.

المـــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطيف ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ  :طـاىر حجـار

المؤرخ في
ممحق بالقرار رقم  29المؤرخ في  13جانفي  2016الذي يعدل القرار رقم 99
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم
 13فيفري 2013
ّ
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس -سطيف1

الرقم االسم والمقـب
0

عماري عمار

4

صالحي صالح

0

بروش زيف الديف

2

صكاؾ مراد

الصفـة
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة مف
ّ
عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالبحث العممي
نائب العميد مكّمف بالبيداغوجيا

5

بف سديرة عمر

رئيس قسـ عموـ التسيير

2

ناصر اسماعيل

رئيس قسـ العموـ التجارية

7

بف يعقوب الطاىر رئيس قسـ العموـ االقتصادية

8

زواوي موسى

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية

9

بودرامة مصطفى

رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير

 03فوزي عبد الرزاؽ
 00بركاف يوسف
 04ممياني حكيـ

 00بوعظـ كماؿ
 02بورغدة حسيف

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ممثل األساتذة مف
ّ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التسيير
ممثل األساتذة مف
ّ

مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ممثل األساتذة مف
ّ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ممثل األساتذة مف
ّ

 05عمراف عز الديف

ممثل األساتذة المساعديف قسـ "أ"

 02بوىزة دمحم

مدير مخبر الشراكة واالستثمار

 07جبار محفوظ

مدير مخبر تقييـ أسواؽ رؤوس األمواؿ

 08بورناف بومديف

مسؤوؿ المكتبة
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قرار رقم  31مؤرخ في  13جانفي  ،2016يتمم القرار رقم  200المؤرخ في  13ماي 2015

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة ،1المتمم

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  213–84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت  ،1984والمتعمقبتنظيـ جامعة قسنطينة  ،1المعدؿ ،السيما المادة  3منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  200المؤرخ في  13ماي  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةقسنطينة ،1المتمـ.

يقـــــّرر ما يأتي:

المادة األولى :يتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  200المؤرخ في  13ماي  ،2015والمذكػور أعاله ،كما ىو محدد
في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المـــادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ  :طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة1
 -0األعضاء المعٌنٌن:
االسم و اللمب

المطاع

الصفة

 -قشي الخير

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

 -عقوف عمر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

 -بوىالي دمحم

عضو

ممثل الوزيرة المكمف بالتربية الوطنية

 -بممجات سميرة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف

 -زقاضي رضا أحمد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي

 -بف قدوار صالح

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

 -عساسي عزوز

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات
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 -جبابري دمحم لخضر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ

 -بولعبرة عبد العزيز

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

 -ميدي حبيب

عضو

ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة

 -بمحسيف عبمة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتييئة العمرانية واالسياحة والصناعة التقميدية

 -غديري ياسيف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

 -ثعباف مراد

عضو

ممثل الوالي

" .................................والبالً بدون تغٌٌر ."..................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  32مؤرخ في  13جانفي  ،2016يعدل القرار رقم  176المؤرخ في  26أفريل 2015

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنة 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة، 2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  176المؤرخ في  26أفريل ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةجيجل ،المعدؿ.
يقـــــّرر ما يأتي:
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  176المؤرخ في  26أفريل  ،2015المعدؿ والمذكػور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المـــادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل
 -0األعضاء المعٌنٌن:
االسم و اللمب

الصفة

المطاع

سعيداني بوعالـ

رئيس ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

بف ابراىيـ سميماف

عضو ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف

كيناف رشيد

عضو ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي

عزايزية رابح

بوعزغي ميمود

عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية

عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية

شرقي عبد الكريـ

عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

زحنيت دمحم عدناف

عضو ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

أشروؼ جعفر

عضو ممثل الوزير المكمف بالعدؿ

شكريب إسماعيل

عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ

بف عريس صغير

عضو ممثل الوزير المكمف بالتجارة

غويمة المبروؾ

عضو ممثل الوالي.

" .................................والبالً بدون تغٌٌر ."..................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  33مؤرخ في  13جانفي  ،2016يعدل القرار رقم  426المؤرخ في  5جوان 2013

والمتضمن تعيين أعضاء مجمس توجيو الديوان الوطني لمخدمات الجامعية.

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  84-95المؤرخ في  21شواؿ عاـ  1415الموافق  22مارس سنة 1995والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  7و8

منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  426المؤرخ في  5جواف  2013والمتضمف تعييف أعضاء مجمس توجيو الديواف الوطنيلمخدمات الجامعية،

يقـــــّرر ما يأتي:

المــــــادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  426المؤرخ في  5جواف  ،2013والمذكور أعاله ،كما يمي:
" المادة األولى ( .............................:بدوف تغيير ) .....................................
تحدد تشكيمة مجمس توجيو الديواف الوطني لمخدمات الجامعية كما يأتي:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -السيد بميفة بومديف

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،

 -السيدة مبربش ظريفة

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

 -السيد أعراب مصطفى

ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية،

 -السيدة بودة غنية

ممثمة الوزير المكمف بالصحة،

 -السيد معممي دمحم

ممثل الوزير المكمف بالعمل والضماف االجتماعي،

 -السيد عمي وشيش عبد الرزاؽ

ممثل الوزير المكمف بالرياضة،

 -السيد بف رجداؿ عثماف رسطاف

ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة،

 -السيد صالحي سالـ

ممثل الوزير المكمف بالنقل،

 -السيد شرارد مالؾ

ممثل الوزير المكمف بالسكف،

 -السيدة جبالي ربيعة

ممثمة الوزير المكمف بالتجارة،

 -السيد عبد العزيز نجيب عادؿ عمر

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -السيدة عبادلي الطاىر

مدير جامعة البميدة،1

 -السيد شاىد العربي

مدير جامعة وىراف،1

 -السيد لطرش دمحم اليادي

مدير جامعة قسنطينة،3

 -السيد رماش خير الديف

مدير الخدمات الجامعية الجزائر شرؽ،

 -السيد حرشاوي ليمى

مديرة الخدمات الجامعية وىراف-السانية،

-السيد زواوي عالوة

مدير الخدمات الجامعية بسطيف،

 -السيدة عبادة نياد

مديرة اإلقامة الجامعية العالية،

 -السيد غازي عبد الحق

مدير اإلقامة الجامعية مغنية،

 -السيد كبير دمحم الصالح

مدير اإلقامة الجامعية سيفوس،1

 -السيد بمكزعي ياسيف

ممثل منتخب عف العماؿ،

 -السيد صنياجي الطاىر

ممثل منتخب عف العماؿ،

 -السيد العرب احمد

ممثل منتخب عف الطمبة،

 -السيد مختاري بالؿ

ممثل منتخب عف الطمبة،

 -السيد عبد القادر خداوي رشيد

ممثل منتخب عف الطمبة "

الـــمــادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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قرار رقم  34مؤرخ في  13جانفي  ،2016يعدل القرار رقم  854المؤرخ في  15سبتمبر  2014الذي يحدد

القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدل.
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  214-92المؤرخ في  20ذي القعدة عاـ  1412الموافق  23مايو سنة ،1992والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما

المادة  4منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما المادة 13

منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  854المؤرخ في  15سبتمبر  2014الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدؿ.
يقـــــّرر ما يأتي:
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  854المؤرخ في  15سبتمبر  ،2014المعدؿ ،والمذكور أعاله
وتحرر كما يأتي:

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

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية،

كما يمي:

بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:
 السيدة سوامي فرياؿ ،ممثمة وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسة،
 السيدة أبركاف مميكة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية،
 السيد جبايرية لمنور ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني،
 السيد يعالوي موسى ،ممثل عف الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة،
 السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
 السيد بوىينوني رابح ،ممثل عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
 السيد بوخاوي رشيد ،ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة،
 السيدة شكشاؾ توالبي شامية ،ممثمة عف الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية".
بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط:
 السيدة صالحي وسيمة
 السيد غريب سيفي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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"  ..........................والباقي بدون تغيير" ............................................
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  35مؤرخ في  13جانفي  ،2016يعدل القرار رقم  1140المؤرخ في  23نوفمبر 2014

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  60-88المؤرخ في  4شعباف عاـ  1408الموافق  22مارس سنة  ،1988والمتضمف إنشاءمركز تنمية الطاقات المتجددة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  5منو،

 -وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما المادة 13
والذي ّ
منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  1140المؤرخ في  23نوفمبر  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةمركز تنمية الطاقات المتجددة.

-

يقـــــّرر ما يأتي:

المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  1140المؤرخ في  23نوفمبر  ،2014والمذكور أعاله وتحرر كما
يأتي:

" المادة األولى(.......................... :بدوف تغيير) ................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز تنمية الطاقات المتجددة ،كما يمي:

بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:
 السيد سراي توفيق ،ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،
 السيد مسعودي عبد هللا ،ممثل عف الوزير المكمف بالمالية،
 السيد بف سالـ مرواف ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني،
 السيدة بوزيد شيرزاد ،ممثمة عف الوزير المكمف بالطاقة،

 السيد صغيري إبراىيـ ،ممثل عف الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
 السيدة قريشي مميكة فضيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري"،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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"  ..........................والباقي بدون تغيير." .......................................
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لرار رقم  36مؤرخ في  13جانفي  ،2016يعدل القرار رقم  363المؤرخ في  15ماي  2014الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية ،المعدل.

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011

يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما الػ ػمادة
والذي ّ
 13منو.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  316-12المؤرخ في  3شواؿ عاـ  1433الموافق  21غشت سنة ،2012والمتضمف إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية ،السيما المادة  5منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  363المؤرخ في  15ماي  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية،المعدؿ.

يقرر ما يأتي:
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  363المؤرخ في  15ماي  ،2014المعدؿ ،والمذكور أعاله وتحرر
كما يأتي:

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

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية ،كما يمي:

بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي:
 -زواوي اليادي،

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

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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قرار رقم  37مؤرخ في  17جانفي  ،2016يحدد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة االغواط

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  270- 01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة ،2001المتضمف إنشاء جامعة االغواط ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  3منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

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

يقـــــّرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة األغواط.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة األغواط في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  07جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

 -0األعضاء المعٌنٌن:

لائمة أعضاء مجلس إدارة جامعة األغواط

األستاذ طاىر حجار

االسم و اللمب

الصفة

المطاع

 -دادة موسى بمخير

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -بربري الطاىر

عضو

 حفصي يوسف ناجوي مدني -مراح عمي

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

عضو

 -عمراف دمحم المختار

عضو

 -بف منعة ناصر

عضو

 خميس عبد العزيز غناـ عبد السالـ -مراد سيد عمي

عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

ممثل الوالي.
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 -6األعضاء المنتخبٌن:
االسم والمقب

الصفة الييئة

 -تاوتي دمحم بف عبد هللا

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا

 -بف السايح لخضر

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات

 -شارؼ عبد القادر

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 -حمادي جماؿ

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العموـ والتقنيات لألنشطة البدنية والرياضية

 قيباج جماؿ عبد الناصر عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ -بف عوف بودالي

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 لزىر عبد العزيز -جعمات طاىر

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -بوجالؿ أحمد

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -الرؽ الحاج دمحم

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و عماؿ الخدمات

 -ىواري عبد الحميد

عضو ممثل منتخب عف الطمبة

 -حميفة بشير

 -ساسي عطاء هللا

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف و عماؿ الخدمات
عضو ممثل منتخب عف الطمبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  39مؤرخ في  18جانفي  ،2016يتضمن إنشاء
األقسام المكونة لكمية اآلداب والمغات لدى جامعة تبسة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا و سيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة ،2009والمتضمف إنشاء جامعة تبسة ،المعدؿ والمتمـ.

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  232المؤرخ في  10جويمية  2010والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغاتوالعموـ االجتماعية واإلنسانية لدى جامعة تبسة.

يقـــــّرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء

األقسػاـ المكونػة لكمية اآلداب والمغات – جامعػة تبسة.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :4تنشأ لدى كمية اآلداب والمغات – جامعػة تبسة  -األقساـ التالية:
 -قسـ المغة واألدب العربي،

 -قسـ اآلداب والمغة الفرنسية،

 -قسـ اآلداب والمغة االنجميزية.

المادة  : 0يمغى القرار رقـ  232المؤرخ في  10جويمية  2010والمذكور أعاله.

المادة  : 2يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  40مؤرخ في  18جانفي  ،2016يتضمن

إنشاء األقسام المكونة لممدرسة العميا لألساتذة بسطيف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد ميػاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  31منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  183-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015

والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بسطيف.

يقـــــّرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  31مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ 1426

الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقسػاـ المكونػة
لممدرسة العميا لألساتذة بسطيف.

المادة  :4تنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة بسطيف – األقساـ التالية:
قسـ المغة العربية وعمـ االجتماع،
قسـ المغات األجنبية،

قسـ العموـ.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  : 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار رقم  41مؤرخ في  18جانفي  ،2016يعدل القرار رقم  131المؤرخ في  28مارس  ،2012والمتضمن
إنشاء األقسام المكونة لمعيد العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى المركز الجامعي بالبيض ،المتمم

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد ميػاـ المركز الجامعي و القواعػد الخاصة بتنظيمو و سيره ،السيما المادة  30منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  204-10المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق  9سبتمبر سنة 2010والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض ،المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  131المؤرخ في  28مارس  2012والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد العموـاإلنسانية

واالجتماعية لدى المركز الجامعي بالبيض ،المتمـ.
يقـرر ما يأتــي:

المادة األولى :تعدؿ المادة  2مف القرار رقـ  131المؤرخ في  28مارس  ،2012المتمـ والمذكور أعاله كما يمي:
" المادة  :4ينشأ لدى معيد العموـ اإلنسانية واالجتماعية  -المركز الجامعي بالبيض – األقساـ التالية:
 -قسـ العموـ اإلنسانية،

 -قسـ العموـ االجتماعية،

 -قسـ عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".

المادة  :4يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بالبيض ،كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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قـــرار رقم  42مؤرخ في  18جانفي  ،2016يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لكمية المغة واألدب العربي والفنون لدى جامعة باتنة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة ،1المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقـرر مايأتــي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ و المتمـ ،و المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى

إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكمية المغة واألدب العربي والفنوف  -جامعػة باتنة.1

المادة  :4تنشأ لدى كمية المغة واألدب العربي والفنوف – جامعػة باتنة -1األقساـ التالية:
 -قسـ المغة واألدب العربي،

 قسـ المغة والثقافة األمازيغية، -قسـ الفنوف.

المادة  : 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  43مؤرخ في  18جانفي  ،2016يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لكمية الحقوق والعموم السياسية لدى جامعة باتنة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989

المتضمف إنشاء جامعة باتنة ،1المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
-

يقـــــّرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء
األقسػاـ المكونػة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية  -جامعػة باتنة.1
المادة  :4تنشأ لدى كمية الحقوؽ والعموـ السياسية – جامعػة باتنة -1األقساـ التالية:
 قسـ الحقوؽ، قسـ العموـ السياسية.المادة  :0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار رقم  44مؤرخ في  18جانفي  ،2016يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة باتنة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989

المتضمف إنشاء جامعة باتنة ،1المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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يقـرر ما يأتــي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء
األقسػاـ المكونػة لكمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير -جامعػة باتنة .1

المادة  :4تنشأ لدى كمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير – جامعػة باتنة  -1األقساـ التالية:
 قسـ التعميـ األساسي في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، قسـ العموـ االقتصادية، قسـ العموـ التجارية، -قسـ عموـ التسيير،

 -قسـ العموـ المالية والمحاسبة.

المادة  : 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة  ،1كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  08جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار رقم  45مؤرخ في  18جانفي  ،2016يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة باتنة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989

المتضمف إنشاء جامعة باتنة ،1المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يقـرر ما يأتــي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ و المتمـ ،و المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية – جامعػة باتنة.1

المادة  :4تنشأ لدى كمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية – جامعػة باتنة -1األقساـ التالية:
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 -قسـ التاريخ واآلثار،

 قسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات، -قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا،

 قسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألورطوفونيا، -قسـ الفمسفة.

المادة  :0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  08جانفي 4302
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار رقم  46مؤرخ في  18جانفي  ،2016يتضمن إنشاء القسم
المكون لمعيد اليندسة المعمارية والعمران لدى جامعة بــاتـنـة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989

المتضمف إنشاء جامعة باتنة ،1المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  58منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يقـرر ما يأتــي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  58مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء

القسـ المكوف لمعيد اليندسة المعمارية والعمراف – جامعة باتنة.1

المادة  :4تنشأ لدى معيد اليندسة المعمارية والعمراف – جامعة باتنة  -1القسـ التالي:
 -قسـ اليندسة المعمارية والعمراف.

المادة  : 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة  ،1كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  08جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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قـــرار رقم  47مؤرخ في  18جانفي  ،2016يتضمن إنشاء األقسام

المكونة لمعيد العموم البيطرية والعموم الفالحية لدى جامعة باتنة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989

المتضمف إنشاء جامعة باتنة ،1المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  58منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يقـرر ما يأتــي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  58مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء
األقسػاـ المكونػة لمعيد العموـ البيطرية والعموـ الفالحية – جامعػة باتنة.1

المادة  :4تنشأ لدى معيد العموـ البيطرية والعموـ الفالحية – جامعػة باتنة  -1األقساـ التالية:
 قسـ العموـ البيطرية، -قسـ العموـ الفالحية،

 -قسـ تكنولوجيا التغذية.

المادة  :0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و مدير جامعة باتنة ، 1كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  08جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  48مؤرخ في  18جانفي  ،2016يتضمن إنشاء
األقسام المكونة لكمية عموم المادة لدى جامعة باتنة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989

المتضمف إنشاء جامعة باتنة ،1المعدؿ،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يقـرر ما يأتــي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ و المتمـ ،و المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكمية عموـ المادة  -جامعػة باتنة.1

المادة  :4تنشأ لدى كمية عموـ المادة – جامعػة باتنة -1األقساـ التالية:
 قسـ التعميـ األساسي في عموـ المادة ، -قسـ الفيزياء،

 -قسـ الكيمياء.

المادة  :0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  08جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار رقم  49مؤرخ في  18جانفي  ،2016يعدل القرار رقم  515المؤرخ في  7أوت  ،2013الذي يحدد القائمة
االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  214-92المؤرخ في  20ذي القعدة عاـ  1412الموافق  23مايو سنة ،1992المتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011والذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما المادة

 21منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  515المؤرخ  7أوت  ،2013الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمركزالبحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية،المعدؿ.
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يقـرر ما يأتــي:
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  515المؤرخ في  7أوت  ، 2013المعدؿ ،والمذكور أعاله وتحرر
كما يأتي:

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

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية

والكيميائية ،كما يأتي:

 بالنسبة لباحثي المركز:
طربوش

شمات

عاشور،

سماعيف،

رئيساً،

لراري زناي جييدة،،
بايت

نادية،

بودريش

ليمية،

حميطوش

ضياء الديف،

شبوط

رضواف.

بوجمعة
شريفي

أماؿ،

نبيمة،

 األعضاء بحكم القانون:
بشاري
الجي

خمدوف
رياض

مدير المركز،

مدير وحدة بحث".

(..............................والباقي بدوف تغيير) .".....................................
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  50مؤرخ في  19جانفي  ،2016يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  10منو،
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  232-14المؤرخ في  29شواؿ عاـ  1435الموافق  25غشت سنة 2014

المتضمف إنشاء مدرسة عميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس ،السيما المادة  4منو.
يقـرر ما يأتــي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ 1426

الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس طبقا لمجدوؿ
الممحق بيذا القرار.

المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

لائمة أعضاء مجلس إدارة المدرسة العلٌا لإلعالم اآللً بسٌدي بلعباس
 - 0األعضاء المعٌنٌن:
االسم و اللمب

الصفة

المطاع

 -بوعزة منقور حميد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -لواليش نورالديف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -مباركي عبد القادر

عضو

 -بختي حمزة

عضو

 -خالفي عمي

 اجكواف نادية -زعابطة يحي

 -بف سالمة فريدة

رئيسا

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

ممثمة الوزير المكمف بالطاقة،

ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ.

-6األعضاء المنتخبٌن:
االسم و اللمب

الصفة

المطاع

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -رحموف عبدالمطيف

عضو

 -سي دمحم نصرالديف

عضو

 -حافضي فاطمة

عضو

 -سماحات دمحم

 -عمراف عبدالقادر

 ياياداف عبدالرزاؽ -بوشيخي أسماء

عضو
عضو
عضو
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ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذوي مصف األستاذية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثل منتخب عف الطمبة.
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قـــرار رقم  51مؤرخ في  20جانفي  ،2016يتضمن إنشاء
األقسام المكونة لكمية العموم الدقيقة لدى جامعة معسكر

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009

والمتضمف إنشاء جامعة معسكر ،المعدؿ و المتمـ،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقـرر ما يأتــي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء
األقسػاـ المكونػة لكمية العموـ الدقيقة – جامعػة معسكر.

المادة  :4تنشأ لدى كمية العموـ الدقيقة – جامعػة معسكر -األقساـ التالية:
 -قسـ الرياضيات،

 قسـ اإلعالـ اآللي، -قسـ الفيزياء،

 -قسـ الكيمياء.

المادة  :0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكر ،كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  43جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  52مؤرخ في  20جانفي  ،2016يتضمن إنشاء

األقسام المكونة لكمية العموم اإلسالمية لدى جامعة باتنة0
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989

المتضمف إنشاء جامعة باتنة ،1المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يقـرر ما يأتــي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء
األقسػاـ المكونػة لكمية العموـ اإلسالمية – جامعػة باتنة.1

المادة  :4تنشأ لدى كمية العموـ اإلسالمية – جامعػة باتنة ،1األقساـ التالية:
 قسـ التعميـ األساسي في العموـ االسالمية، -قسـ الشريعة،

 قسـ أصوؿ الديف، -قسـ المغة والحضارة اإلسالمية.

المادة  : 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة  ،1كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  43جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار رقم  53مؤرخ في  20جانفي  ،2016يتمم القرار رقم  141المؤرخ في  13مارس  2011والمتضمن
إنشاء األقسام المكونة لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية لدى جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسػ ػ ػ ػ ػػوـ رقـ  182-84المؤرخ في  7ذي القعػ ػ ػ ػػد ة عاـ  1404الموافق  4غشػػت  1984والمتضمفإحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  141المؤرخ في  13مارس  2011والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلدابوالحضارة اإلسالمية لدى جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية.
يقـرر ما يأتــي:
المادة األولى :تتمـ المادة  2مف القرار رقـ  141المؤرخ في  13مارس  ،2011والمذكور أعاله كما يأتي:

"المادة  :2تنشأ لدى كمية اآلداب والحضارة اإلسالمية –جامعػة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية-
األقساـ التالية:

 -قسـ التاريخ،

 -قسـ المغة العربية ،

 قسـ المغات والترجمة، -قسـ عمـ المكتبات".

المادة  :4يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ

اإلسالمية ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  43جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار رقم  54مؤرخ في 20جانفي  ،2016يتمم القرار رقم  546المؤرخ في  30سبتمبر  2010والمتضمن
إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لدى جامعة األغـــــــواط

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  270-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة األغواط ،المعدؿ والمتمـ.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  546المؤرخ في  30سبتمبر  2010والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـاالقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة األغواط،
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يقـرر ما يأتــي:
المادة األولى :تتمـ المادة  2مف القرار رقـ  546المؤرخ في  30سبتمبر  ،2010والمذكور أعاله كما يأتي:
"المادة  :2تنشأ لدى كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير– جامعة األغواط -األقساـ التالية:
 قسـ الجذع المشترؾ في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، قسـ العموـ االقتصادية، -قسـ عموـ التسيير،

 -قسـ العموـ االتجارية،

 -قسـ العموـ المالية والمحاسبة".

المادة  : 4يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواط  ،كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  43جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  55مؤرخ في  20جانفي  ،2016يعدل ويتمم القرار رقم  545المؤرخ في

 30سبتمبر  2010والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم لدى جامعة األغواط
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  270-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة األغواط ،المعدؿ والمتمـ.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  545المؤرخ في  30سبتمبر  2010والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ لدىجامعة األغواط،

يقـرر ما يأتــي:
المادة األولى :تعدؿ وتتمـ المادة  2مف القرار رقـ  545المؤرخ في  30سبتمبر  ،2010والمذكور أعاله كما يأتي:
"المادة  :2تنشأ لدى كمية العموـ – جامعة األغواط  -األقساـ التالية:
 قسـ الجذع المشترؾ في عموـ الطبيعة والحياة، -قسـ الرياضيات،
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 -قسـ اإلعالـ اآللي،

 قسـ العموـ الفالحية، -قسـ البيولوجيا".

المادة  : 4يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواط ،كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  43جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  28جانفي  ،2016المتضمن إعالن نتائج
الدورة الخامسة والثالثون ( )35لمجنة الجامعية الوطنية

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  130-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،

 وبمقتضى القرار المؤرخ في  16نوفمبر سنة  1994المتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الوطنية وتسييرىاوتشكيميا ،المعدؿ والمتمـ،

 -وبمقتضى القرار المؤرخ في  4جواف سنة  2015المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية،

 بناء عمى قوائـ تأىيل األساتذة المحاضريف قسـ "أ" مف أجل الترقية إلى رتبة أستاذ المؤرخة في  5جانفي سنة،2016

 بناء عمى اجتماع المجنة الجامعية الوطنية في دورتيا الخامسة والثالثوف ( )35مف،2016

16

إلى

17

جانفي سنة

 بناء عمى محاضر اجتماعات فروع المجنة الجامعية الوطنية لمدورة الخامسة والثالثوف.يقـرر ما يأتــي:

المادة األولى :يعتبر األساتذة المحاضروف قسـ "أ" اآلتية أسماؤىـ حسب الترتيب اإلستحقاقي مؤىميف لمترقية إلى
رتبة أستاذ.

فرع :التكنولوجيا
هندسة اإللتترونٌن
-30
-36
-30
-30
-30

جندي دمحم
علوي لطفً
ذٌب جالل
باغلً لطفً
حسٌنً عبد السالم
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هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن

جامعة البلٌدة0
جامعة بسترة
جامعة تبسة
جامعة تلمسان
جامعة المسٌلة
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-32
-30
-30
-30
-03
-00
-06
-00
-00
-00
-02
-00
-00
-00
-63
-60
-66
-60
-60
-60
-62
-60
-60
-60
-03

طلحة (م) تدٌر جهٌدة
رمضانً مسعود
لمرع نصر الدٌن
مٌلودي عبد هللا
غدامسً لاسً
بن علٌة عطا هللا
ماٌدي أحمد
لعشوري عبد الرزاق
عٌالم الحاج
رحمون فٌصل
حابً أحسن
شماشمة دمحم
حسام عبد الوهاب
حمٌسً بوعالم
شرفة ٌزٌد
بوعزة (م) لان أحالم
حمدي رشٌد
برتٌل عراس
بوروبة نصر الدٌن
بوصبٌعات السعٌد
لفوٌلً موسى
بوشرمة دمحم
العشبً عبد الهادي
حمدي رشٌد
دبٌلو عبد الرزاق

هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن
هندسة اإللتترونٌن

جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة عنابة
جامعة األغواط
جامعة سعٌدة
جامعة بجاٌة
جامعة األغواط
جامعة تٌزي وزو
جامعة ستٌتدة
جامعة خمٌس ملٌانة
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة لسنطٌنة0
جامعة سطٌف0
المدرسة الوطنٌة المتعددة التمنٌات الحراش
جامعة البلٌدة0
جامعة تلمسان
جامعة لالمة
جامعة سطٌف0
جامعة سطٌف0
المدرسة العلٌا لألساتذة المبة
جامعة جٌجل
جامعة لسنطٌنة0
جامعة سٌدي بلعباس
جامعة عنابة
جامعة بسترة

هندسة الطرائك
-30
-36
-30
-30
-30
-23
-30
-30
-30
-03

بوغداوي منور
حابً عبد الرحمان
بن لوٌدر علً مصطفى
حمالوي ٌوسف
زازوة علً
موهاب عبد المادر
لرٌشً عبد المادر
جدوانً أمال
زبوج صلٌحة
بوزٌد جالل

هندسة الطرائك
هندسة الطرائك
هندسة الطرائك
هندسة الطرائك
هندسة الطرائك
هندسة الطرائك
هندسة الطرائك
هندسة الطرائك
هندسة الطرائك
هندسة الطرائك

جامعة البلٌدة0
جامعة بجاٌة
جامعة معستر
جامعة سوق أهراس
جامعة جٌجل
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة المدٌة
المدرسة العلٌا لألساتذة لسنطٌنة
المدرسة الوطنٌة المتعددة التمنٌات الحراش
المدرسة الوطنٌة المتعددة التمنٌات لسنطٌنة

الهندسة المدنٌة
-30
-36
-30
-30
-30
-32

ناصر بشٌر
لعمري بلماسم
لحباري نور الدٌن
زبرطعً بدر الدٌن
بوحمو نصر الدٌن
بولرة عبد المادر
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هندسة مدنٌة
هندسة مدنٌة
هندسة مدنٌة
هندسة مدنٌة
هندسة مدنٌة
هندسة مدنٌة

جامعة العلوم والتتنولوجٌا وهران
جامعة الشلف
جامعة باتنة ()0
جامعة عنابة
جامعة مستغانم
جامعة الشلف
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-30
-30
-30
-03
-00
-06

أعمر بوزٌد جٌاللً
عابد أحمد
جرفو نور الدٌن
دبٌب فرٌد
بروال أحمد
لواسمٌة عبد الحسٌن

هندسة مدنٌة
هندسة مدنٌة
هندسة مدنٌة
هندسة مدنٌة
هندسة مدنٌة
هندسة مدنٌة

جامعة البلٌدة ()0
جامعة تٌزي وزو
جامعة أدرار
جامعة المدٌة
جامعة لسنطٌنة ()0
جامعة عنابة

إعالم آلً
-30
-36
-30
-30
-30
-32
-30
-30
-30
-03
-00
-06
-00

إعالم آلً
شعالل ٌاسٌن
إعالم آلً
شارون حدة
إعالم آلً
عواط صلٌحة
إعالم آلً
أمٌن عبد المالن
إعالم آلً
طاري عبد التمال
إعالم آلً
بغداد رشٌد
إعالم آلً
لعفٌفً ٌاسٌن
سً الطٌب (م) بن بوزٌد فاطمة إعالم آلً
إعالم آلً
تشٌد سمٌر
إعالم آلً
بن نوار جمال
إعالم آلً
شورالً سمٌرة
إعالم آلً
بن شاٌبة محفوظ
إعالم آلً
بشٌر عبد المالن

المدرسة الوطنٌة العلٌا لإلعالم اآللً
جامعة األغواط
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة سعٌدة
جامعة بجاٌة
جامعة بجاٌة
جامعة لالمة
المدرسة الوطنٌة العلٌا لإلعالم اآللً
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة البوٌرة
جامعة العلوم والتتنولوجٌا وهران
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة بسترة

الهندسة المعمارٌة
 -30بلتحل عز الدٌن

هندسة معمارٌة

جامعة بسترة

فرع :العلوم الدلٌمة
رٌاضٌات
-30
-36
-30
-30
-30
-32
-30
-30
-30
-03
-00
-06
-00
-00
-00
-02
-00
-00
-00

لندوزي توفٌك
العمون فاتح
جاب هللا (م) جدور خدٌجة
بربوشة أحمد
دٌابة (م) بومعراف فاطمة
سماعٌل عبد الرحمان
ساٌحٌة (م)سعدي سمٌرة
ساتر حسان
خموج عمار
درٌهم الدوادي
عٌساوي (م) بوتشبان صورٌة
برتون ٌوسف
الحفاف أمٌر
جفال لحضر
بلخالد هبري
بن منصور جمال
دالح دمحم
عٌسى نعٌمة
بوٌطاون (م) زرولً إبتسام
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رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات
رٌاضٌات

جامعة سعٌدة
جامعة لالمة
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة بجاٌة
جامعة عنابة
جامعة وهران ()0
جامعة عنابة
جامعة عنابة
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة المسٌلة
جامعة سطٌف ()0
جامعة تٌزي وزو
جامعة وهران ()0
جامعة باتنة ()0
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة تلمسان
جامعة لسنطٌنة
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة عنابة
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فٌزٌاء
-30
-36
-30
-30
-30
-32
-30
-30
-30
-03
-00
-06
-00
-00
-00
-02
-00
-00
-00
-63
-60
-66

غبولً إبراهٌم
معٌرش عبد المجٌد
العالل السعٌد
شلوش عزالدٌن
حسٌنً عبد اللطٌف
أحرٌش أمٌن
بلفضال عبد المادر
بلهوشات حسٌن
بن عالٌة صالح الدٌن
شمام رفٌك
لارة سلٌمان (م) برصالً صفٌة
مخناش عمار
معٌوف سً عبد هللا
رحمان ساعد
لعطالً أحمٌدة
بخشً سماعٌل
مٌتٌش موح جرجر
حمٌسً (م) بن دٌمراد أمال هٌبة
مزٌان أحمد
دربال مراد
بن الحرمة الحاج عٌسى
وهاب عبد الوهاب

فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء
فٌزٌاء

جامعة سطٌف ()0
جامعة المسٌلة
جامعة بسترة
جامعة بجاٌة
جامعة وهران ()6
جامعة جٌجل
جامعة معستر
جامعة المسٌلة
المرتز الجامعً تٌسمسٌلت
جامعة عنابة
جامعة تلمسان
جامعة لسنطٌنة ()0
جامعة المسٌلة
جامعة بسترة
جامعة المسٌلة
جامعة تلمسان
جامعة تٌزي وزو
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة وهران ()0
جامعة البلٌدة ()0
جامعة األغواط
جامعة بسترة

تٌمٌاء
-30
-36
-30
-30
-30
-32
-30
-30
-30
-03
-00
-06
-00
-00
-00
-02
-00
-00

بن دراوة عبد العزٌز
شعبان صاري سٌدي دمحم
دٌب دمحم األمٌن
بن علٌة مختار
بن تمام الهاشمً
بن عبد الغنً زٌتونً
فروخً (م) بلهادي وسٌلة
حابس (م) زاوي زبٌدة
داعو مرتضى
بوهروم دمحم
الضب الطاهر
للٌل (م) شٌبوب فالح فاطمة الزهراء
بن ماٌسة (م) جلولً حاجة مبارتة
بوخبزة (م) مدور العلجة
بن توامً عبد الهادي
عفٌر (م) شٌخ حورٌة
جالل أحمد
عزٌز عبد هللا
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تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء
تٌمٌاء

جامعة العلوم والتتنولوجٌا وهران
جامعة تلمسان
جامعة تلمسان
جامعة األغواط
جامعة بسترة
جامعة العلوم والتتنولجٌا هواري بومدٌن
جامعة العلوم والتتنولجٌا هواري بومدٌن
جامعة عنابة
جامعة العلوم والتتنولوجٌا وهران
جامعة لسنطٌنة ()0
المدرسة العلٌا لألساتذة المبة
جامعة تلمسان
جامعة سٌدي بلعباس
جامعة العلوم والتتنولجٌا هواري بومدٌن
جامعة مستغانم
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة عنابة
جامعة مستغانم
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فرع علوم الطبٌعة والحٌاة
بٌولوجٌا
-30
-36
-30
-30
-30
-32
-30
-30
-30
-03
-00
-06
-00
-00
-00
-02
-00
-00
-00
-63
-60
-66
-60
-60
-60
-62
-60
-60
-60
-03
-00

إٌدر دمحم الطاهر
خربوش (م) عبروس أورٌدة
شعبان جمٌلة
عٌاد نضٌرة
بودربالة شهرزاد
مصباح (م) عمرون حمٌدة
بنٌو رمضان
سوماتً بوجمعة
عٌشونً أحمد
سوٌتً لٌندة
وٌنتن دمحم
شربال فرٌد
عربوش (م) دباش حلٌمة سعدٌة
برٌتسً رلٌك (م) فارسً ترٌمة
منصور (م)عباس لٌلى
لاصب (م) تران ربٌعة
مسراح (م) بومنجل أمال
بنٌة فرٌدة
سمراوي (م) شنافً فراح
توداش فتٌحة
سخارة (م) بحه منٌة
أوصدٌك (م) أو مهدي حبٌبة
شمرانً فضٌلة
حشاٌشً (م) صدوق زهرة
سلمان شهرزاد
حنٌفً نذٌر
بن واضح علً
حوشٌن عبد الحمٌد
حمودي عبد الحمٌد
خلٌل ملٌتة
سعٌدي (م) وهرانً نجٌة

بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا
بٌولوجٌا

جامعة ورللة
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة سٌدي بلعباس
جامعة وهران ()0
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة المسٌلة
جامعة عنابة
جامعة الشلف
جامعة لالمة
جامعة األغواط
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة أدرار
جامعة سٌدي بلعباس
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة عنابة
جامعة سطٌف ()0
جامعة لالمة
جامعة سٌدي بلعباس
المدرسة العلٌا لألساتذة المبة
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة مستغانم
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة برج بوعرٌرٌج
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة تٌارت
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة العلوم والتتنولوجٌا وهران

العلوم الفالحٌة
-01
-06
-03
-00
-05
-02
-07

نجٌمً بوزٌد
عربوش فضٌل
تومً (م) لارة فاطمة الزهراء
بوسدٌرة (م) لوانشً مرٌم
بٌطام أرزلً
لتالة (م) فراح نعمة
بلعربً بارودي

علوم فالحٌة
علوم فالحٌة
علوم فالحٌة
علوم فالحٌة
علوم فالحٌة
علوم فالحٌة
علوم فالحٌة

جامعة الجلفة
جامعة أدرار
جامعة البلٌدة ()0
المدرسة الوطنٌة العلٌا للفالحة
المدرسة الوطنٌة العلٌا للفالحة
جامعة باتنة
المدرسة الوطنٌة العلٌا للفالحة

علوم األرض
-00
-02
-00
-04

حمٌمد مسعود
بورماط عمار
بن تلٌس عبد الحتٌم
بن حمزة موسى
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علوم األرض
علوم األرض
علوم األرض
علوم األرض

جامعة تبسة
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة عنابة
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-00
-06
-00
-08
-00
-03
-00
-06
-00
-00
-00

دمدوم عبد السالم
نزلً عماد الدٌن
جٌدل دمحم
عبد هللا نشٌدة
لاشً سلٌمان
حوحة بلماسم
شٌبان إبراهٌم
شباح دمحم
طراش سٌدي دمحم
سطنبول مدانً
موسى لاسم

علوم األرض
علوم األرض
علوم األرض
علوم األرض
علوم األرض
علوم األرض
علوم األرض
علوم األرض
علوم األرض
علوم األرض
علوم األرض

جامعة سطٌف ()0
جامعة ورللة
جامعة ورللة
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
جامعة لالمة
جامعة خنشلة
جامعة العلوم والتتنولوجٌا هواري بومدٌن
المرتز الجامعً مٌلة
جامعة وهران ()6
جامعة األغواط
جامعة وهران ()6

العلوم البٌطرٌة
-00
-02

لابلً عبد الحفٌظ
ترٌتً ٌمانً رشٌد رضا

العلوم البٌطرٌة جامعة لسنطٌنة ()0
العلوم البٌطرٌة جامعة البلٌدة ()0

علوم البحر
-00
-02

رمضان زهٌر
لرفً مختار

علوم البحر
علوم البحر

جامعة بجاٌة
المدرسة الوطنٌة العلٌا لعلوم البحر وتهٌئة الساحل

فرع العلوم اإللتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر
علوم إلتصادٌة
-00
-02
-00
-04
-00
-06
-00
-08
-00
-03
-00
-06
-00
-00
-00
-02
-00
-00

سعداوي موسى
حامد نور الدٌن
خونً رابح
شبٌرة بوعالم عمار
أحمد لاٌد نور الدٌن
ٌوسفات علً
عبد الرزاق فوزي
العٌد دمحم
باشوندة رفٌك
ترنان عبد الحمٌد
مسدور فارس
معمر بلخٌر
دربوش دمحم الطاهر
حمدانً حسٌن
بزاوٌة دمحم
مشنن عثمان
عتً علوانً عومر
بوعملٌن بدٌعة

علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة
علوم إلتصادٌة

جامعة المدٌة
جامعة بسترة
جامعة بسترة
جامعة عنابة
جامعة بسترة
جامعة أدرار
جامعة سطٌف ()0
جامعة مستغانم
جامعة سٌدي بلعباس
المدرسة الوطنٌة العلٌا لإلحصاء واإللتصاد التطبٌمً
جامعة البلٌدة ()6
جامعة وهران ()6
جامعة خنشلة
المدرسة الوطنٌة العلٌا لإلحصاء واإللتصاد التطبٌمً
جامعة تلمسان
جامعة باتنة
جامعة سطٌف ()0
جامعة الجزائر ()0

علوم التسٌٌر
-00
-02
-00
-04
-00
-06
-00
-08
-00

علوم التسٌٌر
بن منصور عبد هللا
علوم التسٌٌر
منصوري تمال
علوم التسٌٌر
حسانً خونً رلٌة
علوم التسٌٌر
بلعور سلٌمان
علوم التسٌٌر
دبً علً
تازي ثانً (م) حساٌن آمال علوم التسٌٌر
علوم التسٌٌر
سواتري مبارتة
علوم التسٌٌر
بوللمول الهادي
علوم التسٌٌر
بن طلحة صلٌحة
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جامعة تلمسان
جامعة بسترة
جامعة بسترة
جامعة غرداٌة
جامعة المسٌلة
جامعة تلمسان
جامعة الجزائر ()0
جامعة عنابة
المرتز الجامعً تٌبازة
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تسٌٌر المؤسسات
ٌ -00حٌاوي نعٌمة

تسٌٌر مؤسسات

جامعة باتنة

بحوث عملٌات
 -00بوتعبر بوجالل

بحوث عملٌات

جامعة وهران ()6

نمود وبنون
 -00بلغرسة عبد اللطٌف نمود وبنون

جامعة عنابة

إلتصاد وإحصاء تطبٌمً
 -00حرشً مجدان هنٌة إلتصاد وإحصاء تطبٌمً المدرسة الوطنٌة العلٌا لإلحصاء واإللتصاد التطبٌمً

إلتصاد لٌاسً
-00
-02
-00

خلٌل عبد المادر
حشمان مولود
شعوبً محمود فوزي

إلتصاد لٌاسً جامعة المدٌة
إلتصاد لٌاسً جامعة الجزائر ()0
إلتصاد لٌاسً جامعة ورللة

علوم تجارٌة
-00
-02

جامعة البلٌدة ()6
مدرسة الدراسات العلٌا التجارٌة

مسعداوي ٌوسف
جمعة خلٌوان حسٌبة

علوم تجارٌة
علوم تجارٌة

فوزي سٌتً
رواٌنٌة تمال

إلتصاد التنمٌة جامعة أم البوالً
إلتصاد التنمٌة جامعة عنابة

إلتصاد التنمٌة
-00
-02

فرع العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة
علم اإلجتماع
-00
-02
-00
-04
-00
-06
-00
-08
-00
-03

علم اإلجتماع
مرابط لٌامنة
علم اإلجتماع
جٌاللً توبٌبً معاشو
علم اإلجتماع
العمبً األزهر
علم اإلجتماع
بدان شابحة
علم اإلجتماع
عدة بوجالل عبد المالن
علم اإلجتماع
ضامر ولٌد عبد الرحمان
علم اإلجتماع
فرٌحة دمحم ترٌم
تمٌة دمحم المهدي المدعو حسان علم اإلجتماع
علم اإلجتماع
مدنً دمحم
علم اإلجتماع
مرعب فرحان ماهر

جامعة لسنطٌنة ()6
جامعة معستر
جامعة بسترة
جامعة تٌزي وزو
جامعة وهران ()6
جامعة الشلف
جامعة عنابة
جامعة الشلف
جامعة العلوم والتتنولوجٌا وهران
جامعة لالمة

علم النفس وعلوم التربٌة
-00
-02
-00
-04
-00
-06
-00
-08
-00
-03
-00
-06

علم النفس وعلوم التربٌة
ترتوش فتٌحة
علم النفس وعلوم التربٌة
لورسً عبد المادر
علم النفس وعلوم التربٌة
بن علً راجٌة
بوسنة عبد الوافً زهٌر علم النفس وعلوم التربٌة
علم النفس وعلوم التربٌة
بن فلٌس خدٌجة
علم النفس وعلوم التربٌة
بحري نبٌل
علم النفس وعلوم التربٌة
نعمونً مراد
علم النفس وعلوم التربٌة
هاشمً أحمد
علم النفس وعلوم التربٌة
نمٌب عمر
علم النفس وعلوم التربٌة
تٌر رضا
علم النفس وعلوم التربٌة
فرشان لوٌزة
علم النفس وعلوم التربٌة
هامل منصور
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جامعة البلٌدة ()6
جامعة البلٌدة ()6
جامعة باتنة ()0
جامعة لسنطٌنة ()6
جامعة باتنة ()0
جامعة الجزائر ()6
جامعة البلٌدة ()6
جامعة وهران ()6
المدرسة العلٌا لألساتذة بوزرٌعة
جامعة الجزائر ()6
جامعة الجزائر ()6
جامعة وهران ()6
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-00
-00
-00

علم النفس وعلوم التربٌة المدرسة العلٌا لألساتذة المبة
علم النفس وعلوم التربٌة جامعة ورللة
علم النفس وعلوم التربٌة جامعة لسنطٌنة ()6

العاطف أحمد
عوارٌب األخضر
مزالج دمحم

علوم اإلعالم واإلتصال
 -00لعٌاضً نصر الدٌن

علوم اإلعالم واإلتصال جامعة الجزائر ()0

العلوم السٌاسٌة
 -00شرلً محمود

العلوم السٌاسٌة

جامعة البلٌدة ()6

فلسفة
-00
-02
-00

لوٌدري األخضر
حمٌدات مٌلود
زٌدانً فرٌد

فلسفة
فلسفة
فلسفة

جامعة األغواط
جامعة األغواط
جامعة الجزائر ()6

تارٌخ وحضارة إسالمٌة
-30
-36
-30
-30
-30
-32
-30

تارٌخ وحضارة إسالمٌة
شترة خٌر الدٌن
تارٌخ وحضارة إسالمٌة
ممالتً عبد هللا
تارٌخ وحضارة إسالمٌة
بورتبة دمحم
مزاري عبد الصمد توفٌك تارٌخ وحضارة إسالمٌة
تارٌخ وحضارة إسالمٌة
لمعون عاشوري
تارٌخ وحضارة إسالمٌة
أٌت عمارة لوٌزة
تارٌخ وحضارة إسالمٌة
بوسلٌم صالح

جامعة المسٌلة
جامعة المسٌلة
جامعة وهران()0
جامعة المدٌة
جامعة الوادي
جامعة الجزائر ()6
جامعة غرداٌة

العلوم اإلسالمٌة
-30
-36
-30
-30
-30
-32
-30
-30
-30
-03
-00

بوغزالة عبد لترٌم
بوعمل مصطفى
الحمدي أحمد
رحمانً السعٌد
حاتم باي
زرواتً رابح
ترتً عبد الرحمان
بلهامل مفٌدة
روٌنة عمر
بوغزالة دمحم رشٌد
سنانً سنانً

علوم إسالمٌة
علوم إسالمٌة
علوم إسالمٌة
علوم إسالمٌة
علوم إسالمٌة
علوم إسالمٌة
علوم إسالمٌة
علوم إسالمٌة
علوم إسالمٌة
علوم إسالمٌة
علوم إسالمٌة

جامعة الوادي
جامعة الجزائر ()0
جامعة أدرار
جامعة الجزائر ()0
جامعة األمٌر عبد المادر للعلوم اإلسالمٌة
جامعة باتنة ()0
جامعة الوادي
جامعة األمٌر عبد المادر للعلوم اإلسالمٌة
جامعة الوادي
جامعة الوادي
جامعة بسترة

علم اآلثار
-30
-36
-30
-30

بن نعمان إسماعٌل
ساحد عزٌز اسماعٌل
راجعً زتٌة
بواشً (م) نشار خدٌجة

علم االثار
علم االثار
علم االثار
علم االثار

جامعة الجزائر ()6
جامعة الجزائر ()6
جامعة الجزائر ()6
جامعة الجزائر ()6

التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة
-30
-36
-30

بن سً لدور حبٌب
أوشن بوزٌد
بن جدو بوطالبً
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التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة
التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة
التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

جامعة مستغانم
جامعة المسٌلة
جامعة سطٌف ()6
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-30
-30
-32
-30
-30
-30
-03
-00

التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة
التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة
التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة
التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة
التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة
التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة
التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة
التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

بن مصباح تمال
صبان دمحم
نافع سفٌان
تواتً أحمد بن لالوز
مسعود بورغدة دمحم
شناتً أحمد
لاسمً احسن
بوخرص رمضان

جامعة الجزائر ()0
جامعة مستغانم
جامعة الجزائر ()0
جامعة مستغانم
جامعة لسنطٌنة ()6
جامعة الجزائر ()0
جامعة الجزائر ()0
جامعة المسٌلة

فرع اآلداب واللغات
اللغة العربٌة
-30
-36
-30
-30
-30
-32
-30
-30
-30
-03
-00
-06
-00

شارف عبد المادر
خوٌلد دمحم االمٌن
بوعلً عبد الناصر
حمو الحاج ذهبٌة
زٌد الخٌر مبرون
صحراوي خلٌفة
منصوري مٌلود
مذبوحً دمحم
بن علً سلٌمان
بوزٌد ساسً هادف
روٌسات دمحم
بدٌار بشٌر
بوتردٌن ٌحً

لغة عربٌة
لغة عربٌة
لغة عربٌة
لغة عربٌة
لغة عربٌة
لغة عربٌة
لغة عربٌة
لغة عربٌة
لغة عربٌة
لغة عربٌة
لغة عربٌة
لغة عربٌة
لغة عربٌة

جامعة الشلف
جامعة الجلفة
جامعة تلمسان
جامعة تٌزي وزو
جامعة األغواط
جامعة عنابة
جامعة وهران ()0
جامعة سٌدي بلعباس
جامعة األغواط
جامعة لالمة
جامعة سعٌدة
جامعة األغواط
جامعة غرداٌة

أدب عربً
-30
-36
-30
-30
-30
-32
-30
-30
-30
-03
-00
-06
-00
-00
-00
-02
-00
-00
-00

شطاح عبد هللا
تواري مبرون
زغب أحمد
حمومً أحمد
غربً مصطفى
طرشاوي بلحاج
غربً شمٌسة
بوردٌم عبد الحفٌظ
زاٌد لٌوش عبد الرحمان
توزان عبد المادر
بومدٌن جاللً
بن مرزولة دمحم
منصوري عبد الوهاب
تاج دمحم
حطري سومٌة
لصاصً عبد المادر
توراد رشٌد
زٌوش دمحم
الشرٌف حبٌلة
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أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً
أدب عربً

جامعة البلٌدة()6
جامعة بشار
جامعة الوادي
جامعة وهران()0
جامعة سٌدي بلعباس
جامعة تلمسان
جامعة سٌدي بلعباس
المرتز الجامعً عٌن تٌموشنت
جامعة عنابة
جامعة الشلف
جامعة سعٌدة
جامعة الجزائر()6
جامعة سٌدي بلعباس
جامعة تٌارت
المرتز الجامعً عٌن تٌموشنت
جامعة أدرار
جامعة جامعة الجزائر()6
جامعة الشلف
جامعة تبسة
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أدب عربً
حاجً أحمد
أدب عربً
الزلاي جمٌلة
أدب عربً
بن زاٌد عمار
أدب عربً
مصباحً الحبٌب
أدب عربً
لنشوبة أحمد
نبٌلة
فائزة
زرلة
مهتاري (م)
أدب عربً
أدب عربً
زرفاوي عمر
أدب عربً
حصٌد فٌصل
أدب عربً
رجال عمار
أدب عربً
زرلٌن فرٌدة
أدب عربً
مجاهد مٌمون

-63
-60
-66
-60
-60
-60
-62
-60
-60
-60
-03

جامعة ورللة
المرتز الجامعً تٌبازة
جامعة الجزائر()6
جامعة سعٌدة
جامعة الجلفة
جامعة تلمسان
جامعة تبسة
جامعة خنشلة
جامعة عنابة
جامعة لالمة
جامعة سعٌدة

اللغة الفرنسٌة
بودشٌش نوال
ناصر خوجة حمٌد
زناتً جمال
خرباش علً
شراد نجمة
مٌسوري بلعباس

-30
-36
-30
-30
-30
-32

لغة فرنسٌة
لغة فرنسٌة
لغة فرنسٌة
لغة فرنسٌة
لغة فرنسٌة
لغة فرنسٌة

جامعة الطارف
جامعة الجلفة
جامعة الجزائر()6
جامعة عنابة
جامعة لسنطٌنة
جامعة سٌدي بلعباس

اللغة اإلنجلٌزٌة
حمالوي نعٌمة
عبد الحً بختة
مولفً لٌلى

-30
-36
-30

لغة إنجلٌزٌة
لغة إنجلٌزٌة
لغة إنجلٌزٌة

جامعة عنابة
جامعة مستغانم
جامعة وهران ()6

اللغة اإلسبانٌة
 -00بن سنوسً غنٌة

لغة إسبانٌة

جامعة الجزائر()6

الترجمة
 -00عٌسى العٌاشً

ترجمة

جامعة الجزائر()6

 -00رماس (م) لنٌش فتٌحة
 -36بورنٌسة على

لغة روسٌة
لغة روسٌة

جامعة وهران ()6
جامعة وهران ()6

اللغة الروسٌة

فرع العلوم المانونٌة واإلدارٌة
المانون العام
-30
-36
-30
-30
-30
-32
-30

بوسماحة الشٌخ
بن دمحم دمحم
رحال أحمد
فٌاللً تمال
شرون حسٌنة
ضٌف عبد اللطٌف
صاش جازٌة
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المانون العام
المانون العام
المانون العام
المانون العام
المانون العام
المانون العام
المانون العام

جامعة تٌارت
جامعة ورللة
جامعة لسنطٌنة ()0
جامعة لسنطٌنة ()0
جامعة بسترة
جامعة وهران ()0
جامعة سطٌف ()6
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المانون الخاص
-30
-36
-30
-30
-30

مزٌان دمحم أمٌن
هادفً بشٌر
جمعً لٌلى
جبار صالح الدٌن
صائغً مبارن

المانون الخاص
المانون الخاص
المانون الخاص
المانون الخاص
المانون الخاص

جامعة مستغانم
جامعة تبسة
جامعة وهران ()0
جامعة البلٌدة ()6
جامعة لسنطٌنة ()0

المادة  :4يكمف مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىذا القرار الذي يسري مفعولو ابتداء مف  17جانفي  ،2016والذي
سينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  48جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  57مؤرخ في  28جانفي  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة في قسنطينة

إن وزٌر التعلٌم العالً و البحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد ميػػاـ المدرسػ ػػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا ،السيمػا المػػادة  10من ػػو،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  212-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008

والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في قسنطينة إلى مدرسة

خارج الجامعة،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ 1426

الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة في قسنطينة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة في قسنطينة في الجدوؿ الممحق
ليذا القرار.

المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  48جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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لائمة أعضاء مجلس إدارة المدرسة العلٌا لألساتذة فً لسنطٌنة
 - 0األعضاء المعٌنٌن:
االسم واللمب

الصفة

المطاع

جكوف عبد الحميد

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

عقوف عمر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

بوىالي دمحم

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

بممجات سميرة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

بف قدوار صالح

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

بولعبرة عبدالعزيز

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.

 -6األعضاء المنتخبٌن:
االسم واللمب

الصفة

الهٌئة

طبجوف رابح

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ المغة واألدب العربي،

حمادة حساف

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ المغة االنجميزية،

راشد مميكة

عضو ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لقسـ العموـ الطبيعية،

عبادة نجاة

عضو ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لقسـ اإلعالـ اآللي والعموـ الدقيقة،

امزياف حسيف

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ التاريخ والجغرافيا،

يعيش وسيمة

عضو ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لقسـ الفمسفة،

موسار ىنية

عضو ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لقسـ الفيزياء والكيمياء،

بورايو شفيقة

عضو ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

بف حمالوي االميف

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

بوبيدي امينة ريـ

عضو ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

وىاب كريـ

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

نوي انور اليادي

عضو ممثل منتخب عف الطمبة،

بف رجـ بالؿ

عضو ممثل منتخب عف الطمبة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  59مؤرخ في  31جانفي  ،2016يعدل القرار رقم  168المؤرخ في
 21أفريل  ،2015يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  189 –98المؤرخ في  7صفر عاـ  1419الموافق  2يونيو سنة 1998

المتضمف إنشاء جامعة بومرداس ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  3منو،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  12منو،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  168المؤرخ في  21أفريل  ،2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةبومرداس.
يقـــــّرر ما يأتي:
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار قـ  168المؤرخ في  21أفريل  ،2015والمذكػور أعاله ،كما ىو
محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لائمة أعضاء مجلس إدارة جامعة بومرداس
األعضاء المعٌنٌن:
االسم و اللمب

الصفة

المطاع

 -سعيدي دمحم

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

 -جرموف عبد الكريـ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

 -قايد صونية

عضو

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية

 -سعادنة صادؽ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف

 -لكحل سعيد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي

 -عثامنة جماؿ

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

 -دواخة عبد الحق

عضو

ممثل وزير الدفاع الوطني

 -خيار فوزية

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ

 -عبابسة سامية

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتجارة

 -عمروس صافية

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

 -محيو تسعديت

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالطاقة

 -خروبي دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

 -أوتمزابت رشيد

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ

 -شرماط عز الديف

عضو

ممثل الوالي

" .........................................و البالً بدون تغٌٌر ".........................................
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قرار رقم  60مؤرخ في  31جانفي  ،2016يحدد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة  2005الذييحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره ،السيما المادة  10منو،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  205-10المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق  9سبتمبر سنة 2010

المتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة ،السيما المادة  2منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426

الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالنعامة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي
حرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لائمة أعضاء مجلس إدارة المرتز الجامعً بالنعامة.
 - 0األعضاء المعٌنٌن:
 -تبوف فتح هللا وىبي

الصفة

المطاع

االسم واللمب

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -مزوري دمحم

عضو

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -بوجادي الطيب

 -حاج الصديق عبد الرحماف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -ميحي عيسى

عضو

 -مساح عبد الوىاب

عضو

 -ىمساس نورالديف

عضو

 -بورقبة رشيد

عضو

 -حموتي عمار
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ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

ممثل الوالي.
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-6األعضاء المنتخبٌن:
االسم واللمب
 -براىيمي سياـ

الهٌئة

الصفة

عضو ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية،

 صديقي سيدي دمحم لحبيب عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لمعيد العموـ والتكنولوجيا، -بكري احمد شكيب

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لمعيد اآلداب والمغات،

 -حادي شفيق

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -غقوف مصطفى

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -مريف فاطمة زىراء

عضو ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 -مربوح دمحم االميف

عضو ممثل منتخب عف الطمبة،

 تيمولي موسى -دمحمي لعيد

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
عضو ممثل منتخب عف الطمبة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  61مؤرخ في  31جانفي  ،2016يحدد القائمة

االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد ميػػاـ المدرسػ ػػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا ،السيمػا المػػادة  10من ػػو،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  184- 15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015

والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بورقمة ،السيما المادة  4منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ 1426

الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

حرر بالجزائر في  00جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لائمة أعضاء مجلس إدارة المدرسة العلٌا لألساتذة بورللة
 - 0األعضاء المعٌنٌن:
الصفة المطاع
االسم واللمب
 -حود مويسي جماؿ

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -باشا عبدالغاني

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -مستور بصديق

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -مداني بف عمي

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -حواسي عمي

 -حروز عبدالعزيز

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.

-6األعضاء المنتخبٌن:
االسم واللمب

الصفة الهٌئة

 -مالكية بمقاسـ

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذوي مصف االستاذية،

 -بنونةعبد العزيز

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 باشاغا بف ساسي مسعود عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف، -تميمي دمحم توفيق

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 -بريدية شرؼ الديف

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 -كواش فيصل

عضو ممثل منتخب عف الطمبة .

 -التيجاني الزيف

عضو ممثل منتخب عف الطمبة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقـم  63مـؤرخ في  01فيفري  ،2016يحـدد القائـمة االسمية

ألعضاء المجمس العممي لممدرسـة الوطنيـة العميا لألشــغال العمـوميــة
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
المتضمف
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-08المؤرخ في  11رجب  1429الموافق  14يوليو  2008وّ
تحويل المدرسة الوطنية لألشغاؿ العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  14ديسمبر .2015
 وبناء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية رقـ 469ّ
ً
يـقـــرر ما يأتي:
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  19مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ 1426

الموافق  29ديسمبر  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية.

المادة  : 34تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  : 30يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  30فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  63المؤرخ في  01فيفري  2016الذي يحدد القائمة

االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية
الرقم االسم والمقـب
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00
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بف صايبي محمود

رمكي بوجمعة
طاكي دمحم
آدـ أحمد بف يوسف
دريش الزىرة
حديد دمحم
فدغوش فرحات
لفقير عبد الوىاب
عمير دمحم
تونسي خالد
بورحمة نور الديف
أوجيت نجيب
أواكمي أحمد
بوعكاز جميمة

الصفـة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدرج والشيادات
مدير مساعد مكّمف بالتكويف المتواصل والعالقات الخارجية
مدير مساعد مكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي
رئيسة المجنة العممية لقسـ اليياكل القاعدية
رئيس المجنة العممية لقسـ المواد واليياكل
رئيس قسـ اليياكل القاعدية
رئيس قسـ المواد واليياكل
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ اليياكل القاعدية
ممثل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة سعد دحمب -البميدة 1
أستاذ بجامعة ىواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا
أستاذ مشارؾ
مسؤولة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار رقـم  64مـؤرخ في  01فيفري  2016يحـدد القائـمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم اليياكل القاعدية بالمدرسـة الوطنيـة العميا لألشــغال العمـوميــة

 -إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

المتضمف
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-08المؤرخ في  11رجب  1429الموافق  14يوليو  2008وّ
تحويل المدرسة الوطنية لألشغاؿ العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة،

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

وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليياكل القاعدية بالمدرسة الوطنية العميا
 ًلألشغاؿ العمومية المؤرخة في  15و 23أكتوبر .2014
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ 1426

الموافق  29ديسمبر  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اليياكل القاعدية بالمدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية.

المـــادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليياكل القاعدية بالمدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ
العمومية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المـــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  64المؤرخ في  01فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء المجنة العممية لقسم اليياكل القاعدية بالمدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية
الرقم االسم والمقـب
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دريش الزىرة
فدغوش فرحات
عمير دمحم
طاكي دمحم
بدوي أزىار

بف أمغار أحسف
قطاش براىيـ
قارس عموش كريمة
بف سممة أحمد
أواكمي دمحم
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الصفـة

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ"أ"
أستاذ محاضر قسـ"أ"
أستاذة محاضرة قسـ"أ"
أستاذ محاضر قسـ"أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مشارؾ
أستاذ مشارؾ
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قــرار رقـم  65مـؤرخ في  01فيفري  ،2016يحـدد القائـمة االسمية ألعضاءالمجنة
العممية لقسم المواد واليياكل بالمدرسـة الوطنيـة العميا لألشــغال العمـوميــة

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

المتضمف
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-08المؤرخ في  11رجب  1429الموافق  14يوليو  2008وّ
تحويل المدرسة الوطنية لألشغاؿ العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة،

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

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المواد واليياكل بالمدرسة الوطنية العميا
 ًلألشغاؿ العمومية المؤرخ في  07أكتوبر .2014
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ 1426

الموافق  29سبتمبر  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ المواد واليياكل بالمدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية.

المــــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المواد واليياكل بالمدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ
العمومية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المـــادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  65المؤرخ في  01فيفري  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم المواد واليياكل بالمدرسة الوطنية العميا لألشغال العمومية

الرقم االسم والمقـب
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أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
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 5بمعورة مبارؾ

أستاذ محاضر قسـ"ب"

 2أوموسى حفيظي مريـ

أستاذ مساعد قسـ"أ"

 7تونسي خالد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

 8مزوار نور الديف

أستاذ مشارؾ

 9ميني يوسف

أستاذ مشارؾ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  66مؤرخ في  01فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة

العممية لقسم التاريخ لكمية العموم اإلنسانية بجامعة أبو القاسم سعد هللا -الجزائر2

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  340-09المؤرخ في  03ذي القعدة  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة الجزائر،2
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية العموـ اإلنسانية بجامعة أبو
 ًالمؤرخة في  17و 22سبتمبر .2015
القاسـ سعد هللا -الجزائر2
ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ لكمية العموـ اإلنسانية بجامعة أبو القاسـ سعد
هللا -الجزائر.2

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ لكمية العموـ اإلنسانية بجامعة أبو القاسـ سعد
هللا -الجزائر ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر ،2كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  30فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طاىر حجار
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ممحق بالقرار رقم  66المؤرخ في  01فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم التاريخ لكمية العموم اإلنسانية بجامعة أبو القاسم سعد هللا -الجزائر2

الرقم االسم والمقـب
0
4
0
2
5
2
7
8
9

بوضرساية بوعزة
العيفة الحاج

حارش دمحم اليادي
رحماني بمقاسـ
عويمر ميمود

بديدة لزىر
قدور دمحم

بيتور عالؿ

بف حفصي غنية

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

أستاذ
أستاذ
أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"

أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  67مؤرخ في  01فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم عمم المكتبات والتوثيق لكمية العموم اإلنسانية بجامعة أبو القاسم سعد هللا -الجزائر2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  340-09المؤرخ في  03ذي القعدة  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة الجزائر،2
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبنا ًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات والتوثيق لكمية العموـ اإلنسانيةالمؤرخة في  17و 20سبتمبر .2015
بجامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائرّ 2
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات والتوثيق بكمية العموـ اإلنسانية بجامعة
أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر.2

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ المكتبات والتوثيق بكمية العموـ اإلنسانية بجامعة
أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر ،2كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  67المؤرخ في  01فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة

العممية لقسم عمم المكتبات والتوثيق بكمية العموم اإلنسانية بجامعة أبو القاسم سعد هللا -الجزائر2
الرقم االسم والمقـب

الصفـة

0

عالىـ رابح

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

4

محاجبي عيسى

رئيس القسـ

0

عمرو عمي يوسف

أستاذ

2

أقباؿ ميني

أستاذ

5

غرارمي وىيبة

أستاذ

2

سالؿ عاشور

أستاذ محاضر قسـ "أ"

7

جزائري سمير

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

شوقي غنية

أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

حميطوش مراد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  68مؤرخ في  01فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة
العربية وآدابيا بكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللا -الجزائر2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  340-09المؤرخ في  03ذي القعدة  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة الجزائر ،2
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية المغة العربية
 ًالمؤرخة في  17جواف و 21سبتمبر .2015
وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر ّ 2
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية المغة العربية وآدابيا والمغات
الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر.2

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية المغة العربية وآدابيا
والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر ،2كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  68المؤرخ في  01فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
المغة العربية وآدابيا بكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللا -الجزائر2
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الصفـة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

أستاذ
أستاذ
أستاذ

5

قرش عبد القادر

2

بف بوزة مميكة

أستاذة محاضر قسـ "أ"

7

سنقوقة عالؿ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

8

ميدني طيبة

أستاذة مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  69مؤرخ في  01فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم

عموم المسان لكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللا -الجزائر2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  340-09المؤرخ في  03ذي القعدة  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009متمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة الجزائر،2
ّ
المعدؿ وال ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المساف بكمية المغة العربية وآدابيا
 ًالمؤرخ في  07سبتمبر .2015
والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر ّ 2
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المساف بكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية
بجامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر.2

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المساف بكمية المغة العربية وآدابيا والمغات
الشرقية بجامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر ،2كل فيما
يخصو ،بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  69المؤرخ في  01فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم المسان بكمية المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية بجامعة أبو القاسم سعد هللا -الجزائر2
الرقم
0
4
0
2
5
2
7
8

االسم والمقـب

لوصيف الطاىر

سالمي عبد المجيد

حركات مصطفى

بف عروس مفتاح

مسعودي الحواس

غريبي عارؼ

لعالوي فتيحة

سميرة مالحي
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أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

أستاذ
أستاذ
أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذة محاضر قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "أ"

الثالثي األول 2016

108

المحـدد
المؤرخ في  25فيفري 2015
يعدل القرار رقم 87
ّ
قــرار رقـم  70مـؤرخ في  01فيفري ّ 2016
ّ
لمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنةالمعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2015و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  244-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 87المؤرخ في  25فيفري  2015الذي ّ
ّ
لجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج،
المؤرخ في  13جانفي .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة برج بوعريريج رقـ ّ 08
 ًيـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم البشير
اإلبراىيمي -برج بوعريريج.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  25فيفري 2015
يعدل القرار رقم 87
ممحق بالقرار رقم  70المؤرخ في  01فيفري  2016الذي ّ
ّ

المحـدد لمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج
ّ

الرقم االسم والمقـب
 0بف يعيش عبد الكريـ
 4بوبترة عبد الحق
 0شوتري حسينة

الصفـة
مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة

طوريف األوؿ والثاني والتّكويف
بالتكويف العالي في ال ّ
نائب مدير الجامعة مكّمف ّ
درج
المتواصل والشيادات وكذا التّكويف العالي في ّ
الت ّ

درج والتّأىيل الجامعي والبحث العممي
نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالتّكويف العالي في ّ
الت ّ
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 2بف فرج زوينة
 5أخروؼ سمير

نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتّعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتّوجيو

 2رحموف عز الديف

عميد كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي

 7زرواتي رشيد

عميد كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

 8كساؿ عبد الحميـ

عميد كمية العموـ والتكنولوجيا

 9بف واضح عمي

عميد كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف

 03فرشة كماؿ

عميد كمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 00بركاف يوسف

عميد كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 04رحيـ حسيف

عميد كمية اآلداب والمغات

 00قرزيز محمود

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

 02شاللي نصر الديف

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا

 05بف ثابت عبد الوىاب

رئيس المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف

 02جيطمي دمحم الصغير

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 07عروي حورية

رئيسة المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات

 08بوبترة جماؿ
 09كحوؿ عبد الحميـ

ممثّل األساتذة مف ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ والتكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة مف ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ والتكنولوجيا
ّ

 40بف منصور موسى

ممثّل األساتذة مف ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ّ

 43شوتري أماؿ
 44مرواني عبد الباقي
 40بوزياف عبد الرؤوؼ

ممّثمة األساتذة مف ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ّ

ممثّل األساتذة مف ذوي
مصف األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي
ّ
ممثّل األساتذة مف ذوي
مصف األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي
ّ

 42مباركية عبد الناصر

ممثّل األساتذة مف ذوي
مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات
ّ
ممثّل األساتذة مف ذوي
مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات
ّ

 47جنيدي رضا

مصف األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف
ممثّل األساتذة مف ذوي
ّ

 45قري مجيد
 42مسعوداف أحمد

ممثّل األساتذة مف ذوي
مصف األستاذية عف كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
ّ

 48بومرفق صباح

مصف األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف
ممّثمة األساتذة مف ذوي
ّ

 49قيسوس مختار

ممثّل عف األساتذة المساعديف

 00بوعافية دمحم

أستاذ بجامعة فرحات عباس -سطيف1

 04شيكوش جماؿ

أستاذ بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة

 00سعد الديف عبد الرزاؽ

مسؤوؿ المكتبة المركزية

 03بف أحسف حسف صالح الديف ممثّل عف األساتذة المساعديف
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قرار رقم  71مؤرخ في  01فيفري  2016يحدد القائمة

االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي إليميزي
إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة  2005الذييحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي  303-12المؤرخ في  16رمضاف عاـ  1433الموافق  4غشت سنة 2012والمتضمف إنشاء مركز جامعي بإيميزي،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  13ديسمبر .2015
وبناء عمى إرساؿ المركز الجامعي إليميزي رقـ ّ 341
 ًيـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  18مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299- 05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426

الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لممركز الجامعي إليميزي.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي إليميزي ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي إليميزي  ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  30فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  71المؤرخ في  01فيفري  2016الذي يحدد

القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي إليميزي
الرقم
0
4
0
2
5
2
7
8
9

االسم والمقـب

سويسي ىواري

طواىير عبد الجميل

مفاتيح بومديف

قزوف دمحم العربي

بف حامد عبد الغني
بف الضب عبد هللا

شربي دمحم األميف
زرقوف دمحم

زبيمة منيرة

الصفـة

مدير المركز الجامعي ،رئيس المجمس العممي

التدرج والتّكويف المتواصل والشيادات
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات لما بعد ّ
مدير معيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة قاصدي مرباح -ورقمة
أستاذ بجامعة قاصدي مرباح -ورقمة
مسؤولة المكتبة
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المؤرخ في  30جويمية 2014
يعدل القرار رقم 700
قرار رقم  72مؤرخ في  01فيفري ّ 2016
ّ

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة غرداية
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنةالمعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2015و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  248-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة غرداية،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 700المؤرخ في  30جويمية  2014الذي ّ
ّ
لجامعة غرداية،
المؤرخة في  08ديسمبر .2015
وبناء عمى إرساؿ جامعة غرداية رقـ ّ 99
 ًيـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة غرداية.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة غرداية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  : 0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في
يعدل القرار رقم 700
ممحق بالقرار رقم  72المؤرخ في  01فيفري  2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة غرداية
 30جويمية 2014
ّ
الرقم االسم والمقـب
0
4
0
2

دادة موسى بمخير

الصفـة
مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة

طوريف األوؿ والثاني والتّكويف
بالتكويف العالي في ال ّ
مصيطفى عبد المطيف نائب مدير الجامعة مكّمف ّ
درج
المتواصل والشيادات وكذا التّكويف العالي في ّ
الت ّ
طور الثالث والتّأىيل الجامعي
بالتكويف العالي في ال ّ
خواجة عبد العزيز
نائب مدير الجامعة مكّمف ّ
التدرج
والبحث العممي وكذا التّكويف العالي فيما بعد ّ
ىواري معراج

نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتظاىرات العممية
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5

بف سانية عبد الرحمف

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو

2

بوساليـ صالح

7

بمعور سميماف

عميد كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

8

بوترديف يحي

عميد كمية اآلداب والمغات

9

وينتف مصطفى

 03خاف بشير

عميد كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

عميد كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
عميد كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض

 00بوعرعرور كماؿ

عميد كمية العموـ والتكنولوجيا

 04بحاز ابراىيـ

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

 02بف سعد دمحم السعيد

رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات

 00غزيل مولود

 05كيحوؿ بوزيد

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 02قرباتي قدور

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا

 07باجو مصطفى

مصف األستاذية عف كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
ممثّل األساتذة مف
ّ
مصف األستاذية عف كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
ممثّل األساتذة مف
ّ

 08مونة عمر

 09بوعبدلي أحالـ
 43عجيمة دمحم

 40سرقمة عاشور
 44أوالد سعيد أحمد
 40حاج أدمحم قاسـ
 42حموش حدة
 45حاج أدمحم يحي

مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ممّثمة األساتذة مف
ّ
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ممثّل األساتذة مف
ّ

مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات
ممثّل عف األساتذة مف
ّ
مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ممثّل عف األساتذة مف
ّ
مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ممثّل عف األساتذة مف
ّ

مصف األستاذية عف كمية العموـ والتكنولوجيا
ممّثمة عف األساتذة مف
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف

 42مالخ عبد الجميل

ممثّل عف األساتذة المساعديف

 48خنفر دمحم موالي

أستاذ بجامعة عمار ثميجي -األغواط

 49الرقاقبة أحمد

مسؤوؿ المكتبة المركزية

 47قوي بوحنية

أستاذ بجامعة قاصدي مرباح -ورقمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  73مؤرخ في  01فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت

إن وزيـر التعميـم العـالي والبحـث العـممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة  2005الذييحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  203-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008

المتمـ،
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمتّ ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30جانفي سنة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي
 ًالمؤرخ في  04ماي .2015
الونشريسي -تيسمسيمت ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426

الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي الونشريسي-
تيسمسيمت  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت  ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  01فيفري 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  73المؤرخ في  01فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت

الرقم االسم والمقـب
0
4
0
2
5
2
7
8
9

دردار بشير

مرسي رشيد

يونسي دمحم

رزايقية محمود

شريف سعاد

بمميصابيح خالد
بوعرعارة دمحم
مصابيح دمحم

بوركبو بختة

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجمس العممي لممعيد
مدير معيد اآلداب والمغات

مدير مساعد مكّمف بالدراسات في التدرج
رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا

أستاذة محاضرة قسـ"أ"

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"

 03بومسحة العربي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

 04شوشاف دمحم

أستاذ مساعد قسـ "ب"

 00بف سيمة كريمة

 00خمف هللا بف عمي
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قرار رقم  74مؤرخ في  01فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمف
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  13ديسمبر .2015
وبناء عمى إرساؿ جامعة معسكر رقـ ّ 118
 ًيـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  43مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة مصطفى

اسطمبولي -معسكر.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة مصطفى
اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  30فيفري 4302

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  74المؤرخ في  01فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر

الرقم االسم والمقـب
0
4
0

الصفـة

محمودي فاطمة الزىراء رئيسة المجمس العممي لمكمية ،أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ الحقوؽ

مسعودي رشيد

عمري رشيد

2

بقدار كماؿ

5

عبد السالـ نور الديف

عميد الكمية

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد مكّمف ّ
رئيس قسـ الحقوؽ
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بوداعة حاج مختار

2

عمار عباس

7

يحياوي سعاد

8

حجاري دمحم

9
03

دعنوف ابراىيـ

رئيس قسـ العموـ السياسية

أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ الحقوؽ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف

مدير مخبر بحث في األدوات القانونية لمسياسة العقارية

مسؤوؿ المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  75مؤرخ في  01فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
اليندسة الميكانيكية بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984المتعمقالمتمـ،
بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 ،2003الذي ّ
المعدؿ و ّ

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 655المؤرخ في  22نوفمبر  2010الذي ّ
ّ
اليندسة الميكانيكية لكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية اليندسة الميكانيكية
 ًالمؤرخ في  28سبتمبر .2014
بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة
العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف
المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية اليندسة الميكانيكية
بجامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وىراف ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  75مؤرخ في  01فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم اليندسة الميكانيكية لكمية اليندسة الميكانيكية بجامعة العموم والتكنولوجيا دمحم بوضياف -وىران
الرقم االسم والمقـب
 0يوسفي عبد القادر

الصفـة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

 4كوريداؾ عبد الحاكـ ليواري

رئيس القسـ

 2إيمف بشير

أستاذ

 0بوعالـ نور الديف
5

كبداني سعيد

أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 2منصوري بف سماعيف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 8بف زرجب عبد الوىاب

أستاذ مساعد قسـ "أ"

 7إيزيدي ليواري

أستاذ محاضر قسـ "ب"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  76مؤرخ في  03فيفري  ،2016يعدل قرار رقم  370المؤرخ في  10جو ان  2014الذي

يحدد القائمة االسمية أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بتممسان،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد ميػػاـ المدرسػ ػػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا ،السيمػا المػػادة  10من ػػو،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  255-09المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430الموافق  10غشت سنة 2009

والمتضمف إنشاء مدرسة تحضيرية في العموـ و التقنيات بتممساف،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  370المؤرخ في  10جواف  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالتحضيرية في العموـ والتقنيات بتممساف،المعدؿ.
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يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  370المؤرخ في  10جواف  ،2014المعدؿ والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بتممسان
 -0األعضاء المعٌنٌن:
االسم والمقب

الصفة

القطاع

جافور مصطفى

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

فضيل نورالديف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

مسقـ نجاتي

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

رماش رمضاف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

طعاف دمحم لطفي

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

"  ...................................والبالً بدون تغٌٌر " ...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  77مؤرخ في  03فيفري  2016يعدل قرار رقم  1252المؤرخ في  17ديسمبر  2015الذي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم و التقنيات بوىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد ميػػاـ المدرسػ ػػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا ،السيمػا المػػادة  10من ػػو،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  160-10المؤرخ في  15رجب عاـ  1431الموافق  28يونيو سنة 2010

والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوىراف ،السيما المادة  2منو،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقـ  1252المؤرخ في  17ديسمبر  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوىراف.
يـقـــرر ما يأتي:
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المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  1252المؤرخ في  17ديسمبر  ،2015والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بوىران
 - 1األعضاء المعينين:
االسم والمقب

الصفة

القطاع

بف حراث نصيرة

رئيسا

ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي،

ايوب بف عودة

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

قديري مراد

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

طويل عبد القادر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف،

شعيب دمحم

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.

"  .....................................والبالً بدون تغٌٌر . ".....................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  78مؤرخ في  03فيفري ،2016يعدل قرار رقم  894المؤرخ في  18نوفمبر  2013الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد ميػػاـ المدرسػ ػػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا ،السيمػا المػػادة  10من ػػو،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  222-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008

والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط و اإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  894المؤرخ في  18نوفمبر  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي،المعدؿ.

يـقـــرر ما يأتي:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  894المؤرخ في  18نوفمبر  ،2013المعدؿ والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  30فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي

 -1األعضاء المعينين:

الصفة

القطاع

االسم والمقب

 -مبربش ظريفة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

 -بعوشي نورالديف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -شريفي عمر

عضو

رئيسا

 شعالؿ احمد -حازي نسيمة

عضو

 -لوز رزقية

 بف عيجة نور الديف -زيدوني حميد

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

ممثل الديواف الوطني لإلحصاء.

"  ............................................و البالً بدون تغٌٌر ".............................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  79مؤرخ في  04فيفري  ،2016يتضمن

إنشاء القسم المكون لممدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،والسيما المادة  31منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  20-09المؤرخ في  23محرـ عاـ  1430الموافق  20يناير سنة ،2009والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا.

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

يـقـــرر ما يأتي:
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  31مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ

 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء القسـ المكوف
لممدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا.

المادة  :4ينشأ لدى المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا -القسـ التالي:
 -قسـ البيوتكنولوجيا.

المادة  :0يكمف كل م ف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  32فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  80مؤرخ في  08فيفري  2016يحدد

القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة  ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة ،1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة ، 1المعدؿ ،ال سيما المادة  3منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة.1

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة 1في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  38فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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 -1األعضاء المعينين:

قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة باتنة1

االسم والمقب

الصفة

القطاع

 -بوطرفاية أحمد

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

 -بمخمف عبد الحق

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

 -قدوري أبو األرباح

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

 -غزالي عبد العالي

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي

 -عيشاوي عبد المطيف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة

 -زقادي دمحم

 -برتيمة عبد الوىاب

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة

 -صابة عز الديف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

 -بوقندورة عبد هللا

عضو

ممثل الوزير المكمف بالثقافة

 -محمودي ىاني

عضو

ممثل الوالي

عضو

 -حالسي دمحم

عضو

 -شيياب صالح

 -قرابسي دمحم لميف

 -مباركي مراد

عضو

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ

 -6األعضاء المنتخبٌن:
االسم والمقب

الصفة القطاع

 سوداني عز الديف عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ المادة -أمزياف وناس

 -بف دعاس جماؿ

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية واإلجتماعية
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلسالمية

 -مولحساف أيات هللا عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 -ىشاـ عبد الكريـ

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 -حرزلي فائزة

عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد اليندسة المعمارية والعمراف

 -حمادي عياش

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -بخوش سامي

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 زرماف دمحم -بنوف عمر

 -قسوـ فريد

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية المغة واألدب العربي والفنوف
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العموـ البيطرية والعموـ الفالحية

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 دغامنة أحمد زىير عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات -شعابنة الربيع

عضو ممثل منتخب عف الطمبة

 -قريف سفياف

عضو ممثل منتخب عف الطمبة
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قرار رقم  81مؤرخ في  08فيفري  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىران

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد ميػػاـ المدرسػ ػػة خػػارج الجامعػة و القواع ػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا ،السيمػا المػػادة  10من ػػو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  230-14المؤرخ في  29شواؿ عاـ  1435الموافق  25غشت سنة 2014

والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بوىراف ،السيما المادة  4منو.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ 1426

الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىراف.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىراف طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا
القرار.

المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  38فيفري 4302
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة وىران.
 - 0األعضاء المعٌنٌن:
االسم والمقب

الصفة

القطاع

 -مسعود ختاؿ

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -أيوب بف عودة

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -عبد القادر طويل

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -شعيب دمحم

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -قديري مراد

 -بوقرة سميماف

عضو

عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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-6األعضاء المنتخبٌن:
االسم والمقب

الصفة الييئة

 -فاطمي سعد الديف

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذوي مصف األستاذية،

 -سمطاني سييمة

عضو ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -يحياوي خيرة

عضو ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -رويس رايح فتيحة

عضو ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 -شبعاف لخضر

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 -حساف دواجي الياس

عضو ممثل منتخب عف الطمبة،

 -بف عناف إبراىيـ

عضو ممثل منتخب عف الطمبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  82مؤرخ في  13فيفري  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس

إدارة المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد ميػػاـ المدرسػ ػػة خػػارج الجامعػة و القواع ػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا ،السيمػا المػػادة  10من ػػو،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  161-10المؤرخ في  15رجب عاـ  1431الموافق  28يونيو غشت سنة 2010

والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوىراف ،السيما المادة  4منو.

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ 1426

الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية و التجارية و عموـ التسيير بوىراف .

المــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بوىراف طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المــادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بوىران

 - 1األعضاء المعينين:
االسم والمقب

الصفة القطاع

 -بف حراث نصيرة

رئيسا

ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -أيوب بف عودة

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -عبد القادر طويل

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 قديري مراد -شعيب دمحم

عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

-2األعضاء المنتخبين:
االسم والمقب

الصفة الييئة

 -ناصري مصطفى

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -بحوص فايزة

عضو

ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 -فياللي دمحم اصيل

عضو

ممثل منتخب عف الطمبة،

 -موسي المية

عضو

ممثمة منتخبة عف الطمبة .

 فالح خديجة -حي دمحم

عضو
عضو

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  83مؤرخ في  13فيفري  ،2016يعدل القرار رقم  176المؤرخ في  26أفريل 2015

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنة ،2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  176المؤرخ في  26أفريل  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةجيجل ،المعدؿ.
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المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  176المؤرخ في  26أفريل  ،2015المعدؿ والمذكػور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في 00فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

األستاذ طاىر حجار

األعضاء المنتخبين:

االسم والمقب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفة الييئة

 -دبيش طو حسيف

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة

 -حديد مختار

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 -بوجردة فريدة

عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العموـ والتكنولوجيا

 -شويط عبد العزيز

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات

 -بوطاوي نور الديف

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي

 -كبيش جماؿ

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -حديد يوسف

 -سمار نصر الديف

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 شير الديف الصادؽ عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف -صويمح شييناز

عضو ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -بوالنش عز الديف

عضو ممثل منتخب عف الطمبة

 -بناف سياـ

 -بشنوف سمير

عضو ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
عضو ممثل منتخب عف الطمبة

" ....................................والبالً بدون تغٌٌر " ....................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  84مؤرخ في  16فيفري  ،2016يعدل القرار رقم  215المؤرخ في  25فيفري 2014

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد ميػػاـ المدرسػ ػػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا ،السيمػا المػػادة  10من ػػو،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  252-90المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430الموافق  10غشت سنة 2009

والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ،
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  215المؤرخ في  25فيفري  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ.

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  215المؤرخ في  25فيفري  ،2014والمذكور أعاله ،كما ىو محدد
بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموم اإلعالم

 -1األعضاء المعينين:

االسم و اللمب
 -شريط رابح

الصفة المطاع

رئيسا ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -غاشي اسماعيل

عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -ريغي الشريف

عضو ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -بف يزار نجيب

عضو ممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية،

 -موايسي دمحم

 -بوفطة ياسين

عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -بف طبولة بوجمعة

عضو ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية،

 -بوقرة سميماف

عضو ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

 -مشتي خالد

 -العوفي دليمة

عضو ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة ،
عضو ممثمة الوزيرة المكمف بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ،

 طوالبي شكشاؾ شامية عضو ممثمة الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية، -عثماني نورالديف

عضو ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -شعباني سعيد

عضو ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ،

 -بميل بوعالـ

 -6األعضاء المنتخبين:

االسم والمقب

عضو ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة،

الصفة الييئة

 -موقاؿ دمحم لخضر

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ الصحافة،

 -لمشونشي مبروؾ

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -اوشاف نادية

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ عموـ اإلعالـ،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي األول 2016

127

 -حمزاوي حكيـ

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -احسف جاب هللا بمقاسـ

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيف،

 -زماش حسيبة

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 بنعربية رياض ق ارزاـ سعيد -ابقى فاىـ

عضو ممثل منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
عضو ممثل منتخب عف الطمبة،
عضو ممثل منتخب عف الطمبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  85مؤرخ في  6فيفري  ،2016يعدل القرار رقم  143المؤرخ في  04أفريل  2012الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  137-98المؤرخ في  6محرـ عاـ  1419الموافق  3مايو سنة  ،1998والمتضمفإنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيميا وسيرىا السيما المادة  9منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  143المؤرخ في  04أفريل  ،2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الوكالةالوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية ،المعدؿ.

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  143المؤرخ في  04أفريل  ،2012المعدؿ ،والمذكور أعاله،
وتحرركما يأتي:

" المادة األولى(..................... :بدوف تغيير) .............................يعيف بصفتيـ أعضاء
في مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية األشخاص اآلتية أسماؤىـ:

 السيد ياسع نور الديف ،ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا السيد أولصاب عمراف ،ممثل الوزير المكمف بالمالية، -السيد ممواح حساف ،ممثل وزير الدفاع الوطني،

 السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، -السيدة بوتيرة شيرزاد ،ممثمة الوزير المكمف بالطاقة،

 السيدة سيد عمي وردية زوجة كوديل ،ممثمة الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ، -السيد ناصري كماؿ ،ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،

 السيد بوسعيد فيصل ،ممثل عف مجمع الصناعات الغذائية "أقروديف"،(SPA AGRODIV) ، السيد أولي السعيد ،ممثل عف شركة تسيير مساىمات الدولة لممناجـ،(SGP SOMINES) ،النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -السيدة شارب شافية ،ممثمة عف مجمع إمتاؿ شركة ذات أسيـ،(SPA IMETAL) ،

 السيد خوجة دمحم ،ممثل عف شركة تسيير مساىمات الدولة لألشغاؿ العمومية،(SGP SINTRA) ، -السيد بوارشة سميـ ،ممثل الغرفة الوطنية لمفالحة،

 -السيدة حشاد فاطمة الزىراء ،ممثمة الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة،

 -السيد بوزياف دمحم ،مدير عاـ لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة،

 السيدة زعاتري اماؿ ،مديرة عامة لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا، -السيد بمميدي عبد الحفيع ،مدير عاـ لممعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية"،

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  86مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة العربي التبسي -تبسة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمف

المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 474المؤرخ في  16جويمية  2011الذي ّ
ّ
لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة تبسة،
المؤرخ في  15ديسمبر .2015
وبناء عمى إرساؿ جامعة العربي التبسي -تبسة رقـ ّ 702
 ًيـقـــرر ما يأتي:

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة العربي

التبسي -تبسة.
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المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة العربي التبسي-
تبسة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي التبسي -تبسة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  86مؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة العربي التبسي -تبسة

الرقم االسم والمقـب
0
6
0
0
0
2
0
0
0

سعدي حيدرة
مقراف ريمة

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الحقوؽ
عميد الكمية

التدرج
بوعزيز عبد الوىاب نائب العميد مكّمف بالدراسات لما بعد ّ
التدرج
بوراس منير
نائب العميد مكّمف بالدارسات في ّ
احمد بومعزة نبيمة رئيسة قسـ الحقوؽ

بف حدة باديس
باوني دمحم

قريد الطيب

نموشي نسريف

 03عمار بوضياؼ
 00دبز عبد الرحيـ

رئيس قسـ العموـ السياسية

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الحقوؽ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف

مدير مخبر

مسؤوؿ مكتبة الكمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  87مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم
التسيير بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  11نوفمبر .2015
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ

التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  87المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الرقم االسم والمقـب

الصفـة

 1عمراني عبد النور قمار

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

 3بورحمة عالؿ

أستاذ

 2يحياوي سميماف
 4نعيمي فوزي

رئيس القسـ

أستاذ

 5صحراوي بف شيحة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

 7كاممي دمحم

أستاذ محاضر قسـ "ب"

 6بعوش دمحم ورد

 8بف شيحة قادة ىشاـ
 9بف عامر الجياللي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  88مؤرخ في  16فيفري  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم
التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
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أوؿ غشت سنة 1989
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّ

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

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  11نوفمبر .2015
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري

4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  88المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الرقم االسم والمقـب

الصفـة

1

صالح إلياس

3

داني الكبير معاشو

أستاذ

بمعربي (ـ) ليماـ فايزة

أستاذة

عمي الشريف موسى

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بالحة حسف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

2
4
5
6
7
8
9

شييدي دمحم

لبيق دمحم ىشاـ
باشوندة رفيق
نوالة مريـ
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أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار رقم  89مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم

االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  11نوفمبر .2015
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  89المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الرقم االسم والمقـب

الصفـة

1

دحماني دمحم أدرويش

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

3

فياللي بومديف

أستاذ

2

ناصور عبد القادر
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رئيس القسـ
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4

لعوج زواوي

6

زياف زىرة

5
7
8
9

أستاذ محاضر قسـ "أ"

حميدي نعيمة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

بف ديدة ىواري

أستاذ محاضر قسـ "ب"

جميل عبد الجميل
رشاش عباسية

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  90مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي

لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبنا ًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسييرالمؤرخ في  12نوفمبر .2015
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  43مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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ممحق بالقرار رقم  90المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

الرقم االسم والمقـب
1

داني الكبير معاشو

3

بف ديدة ىواري

2
4
5
6
7
8
9

لعوج زواوي

جميل عبد الجميل

الصفـة
رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ التجارية
عميد الكمية

التدرج والبحث العممي
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
بالدراسات والمسائل المتعّمقة بالطمبة
نائب العميد مكّمف ّ

ناصور عبد القادر

رئيس قسـ العموـ االقتصادية

يحياوي سميماف

رئيس قسـ عموـ التسيير

دحماني دمحم أدرويش

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية

شييدي دمحم

صالح إلياس

رئيس قسـ العموـ التجارية

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية

 10عمراني عبد النور قمار رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
 11لبيق دمحم بشير

أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ التجارية
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ االقتصادية

 14رادي نور الديف

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ عموـ التسيير
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ عموـ التسيير

 12فياللي بومديف
 13حميدي نعيمة
 15أوناف بومديف

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ العموـ االقتصادية

 16رشاش عباسية

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

 19صحراوي بف شيحة

مدير مخبر بحث

 17عكريش كماؿ
 18بورحمة عالؿ
 20بالسيني دمحم

مدير مخبر بحث

مسؤوؿ مكتبة الكمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  91مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات
 ًالمؤرخ في  10نوفمبر .2015
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة
دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  91المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب
 1بف صالح دمحم
 2ختيـ عزوز

 3قط مصطفى البشير
 4بولنوار عمي
 5زىار دمحم

 6عقاب بمخير
 7بركة ناصر

 8رحموف بوزيد

 9مقيرش عثماف

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار رقم  92مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياؼ-
 ًالمؤرخ في  10نوفمبر .2015
المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياؼ-المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياؼ-
المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  92المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

1

عقاب بمخير

3

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
قط مصطفى البشير نائب العميد مكّمف بما بعد ّ

2

بف يحي عباس

رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ المغة واألدب العربي
عميد الكمية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي األول 2016

137

4

مجناح جماؿ

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

6

سميتاف كماؿ

رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية

بف صالح دمحم

رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي

5
7
8
9

ختيـ عزوز

رئيس قسـ المغة واألدب العربي

الجموعي دمحم صابر رئيس قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية

بولنوار عمي

 10ميدي عمار
 11جادي عمر
 12زىار دمحم

أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ المغة واألدب العربي
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ُ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ُ
مدير مخبر بحث

 13بوطابع العمري

مدير مخبر بحث

 15قادري عالوة

مسؤوؿ مكتبة الكمية

 14بوخالفة فتحي

مدير مخبر بحث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  93مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإلعالم اآللي بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 599المؤرخ في  14سبتمبر  2011الذي ّ
ّ
اإلعالـ اآللي بجامعة المسيمة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة
دمحم بوضياؼ -المسيمة.
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المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  93المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم اإلعالم اآللي بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الصفـة

بمعبد الوىاب فرنيني ليندة أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
ميني الطاىر

رئيس القسـ

قاسمي عبد القادر

أستاذ

ابراىيمي محمود

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بوعمامة سميـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

عساس وردة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

موىوب نصر الديف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

محجوبي الرصافي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

سعودي العالية

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  94مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة
دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  94المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم الرياضيات بكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب
 1درييـ الذوادي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

 2مييوبي الشريف

رئيس القسـ

 4نذير مصطفى

أستاذ

 3موسعي مداني

أستاذ

 5بف حميدوش نور الديف

أستاذ

 7جريو عيسى

أستاذ محاضر قسـ "ب"

 6عشور دحماف

 8غضباف ناصر

 9طالب عبد الحميد

أستاذ

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  95مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمس
العممي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
 2003الذي ّ
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المع ّدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم

بوضياؼ -المسيمة.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بجامعة دمحم بوضياؼ-
المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  95المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

الرقم االسم والمقـب

 1قاسمي عبد القادر

 2بف عبد الرحمف بف يطو
 3سعدي خميل

 4ابراىيمي محمود

 5مييوبي الشريف
 6ميني الطاىر

 7درييـ الذوادي

 8بمعبد الوىاب فرنيني ليندة
 9نذير مصطفى

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ اإلعالـ اآللي
عميد الكمية

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ الرياضيات
رئيس قسـ اإلعالـ اآللي

رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات

رئيسة المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي

أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ الرياضيات
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 10موسعي مداني

 11شيكوش نور الديف
 12قادري السعيد

أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ الرياضيات
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ُ

 13بف حميدوش نور الديف

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ُ
مدير مخبر بحث

 15فمقومة عز الديف

مسؤوؿ مكتبة الكمية

 14عشور دحماف

مدير مخبر بحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  96مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة
ّ
المسيمة،المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ  600المؤرخ في  14سبتمبر  2011الذي ّلمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيمة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة دمحم
 ًبوضياؼ -المسيمة المؤرخ في  15نوفمبر .2015
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ 1424

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة
الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة دمحم بوضياؼ-المسيمة.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة دمحم بوضياؼ-
المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق بالقرار رقم  96مؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

الرقم االسم والمقـب

 1حجاب مخموفي

 2خمف هللا بوجمعة
 3فموسية لحسف

الصفـة

رئيس المجمس العممي لممعيد ،أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ تسيير المدينة
مدير المعيد

مدير مساعد مكّمف بالبيداغوجيا

 4لخضر حمينة يوسف

التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ تسيير المدينة

 7نويبات براىيـ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ اليندسة الحضرية
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ اليندسة الحضرية

 5حاج حفصي لحسف
 6دراؼ العابدي
 8بوطبة ىندة
 9أوذينة فاتح

رئيس قسـ اليندسة الحضرية

 10حاجي عبد القادر

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

 12مركيش نورة

مسؤولة مكتبة المعيد

 11رجـ عمي

مدير مخبر بحث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  97مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم عمم االجتماع بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ اإلنسانية
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية

بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري

4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األسياذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  97المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة

العممية لقسم عمم االجتماع بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب
 1دربالي عمي

 2ناجح مخموؼ

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

 3فكروف السعيد

أستاذ

 5جغمولي يوسف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 7عزوز عبد الناصر

أستاذ محاضر قسـ "ب"

 9بف خالد جماؿ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

 4رحاب مختار
 6مامش نجية
 8شباح مريـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  98مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عمم النفس بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
دمحم بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  98المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم عمم النفس بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب
 1برو دمحم

 2عمور عمر

الصفـة

أستاذ  ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

 3ضياؼ زيف الديف

أستاذ

 5مجاىدي الطاىر

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 7قنوف خميسة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

 4اسماعيمي يامنة
 6مخموؼ سعاد

 8خطوط رمضاف
 9كتفي عزوز

أستاذة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  99مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم التاريخ بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  99المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم التاريخ بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب
 1لميش صالح

الصفـة

أستاذ  ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

 2جويبة عبد الكامل

رئيس القسـ

 4أحمد مسعود سيدعمي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 3رواجعية أحمد

أستاذ

 5حميدي أبو بكر الصديق

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 7يعيش دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 6بوضربة عمر

 8مقدر نور الديف

 9بولطيف لخضر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار رقم  100مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
عموم اإلعالم واالتصال بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العموـ اإلنسانية
 ًالمؤرخ في  10نوفمبر .2015
واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العموـ اإلنسانية
واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمية العموـ اإلنسانية
واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري

4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  100المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم اإلعالم واالتصال بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب
 1براردي نعيمة

 2بوعزيز بوبكر
 3عكة زكرياء

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

أستاذة محاضرة قسـ "ب"  ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
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 4غزاؿ عبد الرزاؽ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 6سالمي اسعيداني

أستاذ مساعد قسـ "أ"

 8بوقرة رضواف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

 5عالوة فوزي
 7سيفوف باية

 9الزواوي أحمد الميدي

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  101مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الفمسفة بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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ممحق بالقرار رقم  101المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم الفمسفة بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب

الصفـة

 1الخوني ضيف هللا

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

 3زروخي الدراجي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 5مجكدود ربيعة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

 2مقورة جموؿ

 4حميدي لخضر

رئيس القسـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

 6بوزبرة عبد السالـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

 8ارفيس عمي

أستاذ مساعد قسـ "ب"

 7لصقع الربيع

 9خشعي عبد النور

أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "ب"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  102مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  09ديسمبر .2015
وبناء عمى إرساؿ جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة رقـ ّ 390
 ًيـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  102المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب

 1زروخي الدراجي
 2بف يمينة السعيد

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الفمسفة
عميد الكمية

 3غزاؿ عبد الرزاؽ

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد مكّمف ّ
رئيس قسـ عمـ النفس

 7بوعزيز بوبكر

رئيس قسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ

 4جغمولي يوسف
 5عمور عمر

 6ناجح مخموؼ

رئيس قسـ عمـ االجتماع

 8جويبة عبد الكامل

رئيس قسـ التاريخ

 10براردي نعيمة

رئيسة المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ

 9مقورة جموؿ

رئيس قسـ الفمسفة

 11ضيف هللا الخوني

رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة

 13برو دمحم

رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس

 12لميش صالح

رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ

 14دربالي عمي

رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع

 17رحاب محتار

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ عمـ االجتماع
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ عمـ النفس

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ التاريخ
 15بف قبي عيسى
 16حميدي أبو بكر الصديق أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ التاريخ
 18طو حمود

 19بولطيف لخضر

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ُ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ُ

 22اسماعيمي يامنة

مديرة مخبر بحث

 24مقالتي عبد هللا

مدير مخبر بحث

 20حصباية دمحم
 21عكة زكرياء

 23رواجعية أحمد

 25طويل عبد الرؤوؼ

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

مسؤوؿ مكتبة الكمية
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قرار رقم  103مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم

العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  103مؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب
1

فرحات عباس

3

شريط صالح الديف

2

القري عبد الرحمف

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
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4

بوبعاية حساف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

6

بدار عاشور

أستاذ محاضر قسـ "ب"

5
7
8
9

غربي حمزة

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بف واضح الياشمي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بدروني عيسى

أستاذ مساعد قسـ "أ"

بوتيارة عنتر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  104مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم

عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  11نوفمبر .2015
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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ممحق بالقرار رقم  104المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب

الصفـة

 1شريف مراد

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

 3برحومة عبد الحميد

أستاذ

 5سعودي بمقاسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 2مير أحمد

 4قاسمي كماؿ

رئيس القسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 6الباىي مصطفى

أستاذ محاضر قسـ "ب"

 8قروش عيسى

أستاذ مساعد قسـ "أ"

 7بوعبد هللا صالح
 9بركاتي حسيف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  105مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 ًالمؤرخ في  15نوفمبر .2015
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  105المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمس
العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

 1شريط صالح الديف رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ التجارية

 2برحومة عبد الحميد عميد الكمية

بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
 3بمعباس رابح
نائب العميد مكّمف ّ
نائب العميد مكّمف بالبحث العممي والعالقات الخارجية
 4وليي بوعالـ
 5القري عبد الرحمف رئيس قسـ العموـ التجارية
 6العيشاوي عمي

رئيس قسـ العموـ االقتصادية

 8فرحات عباس

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية

 10بمعجوز حسيف

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ التجارية
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ االقتصادية

 7مير أحمد

 9شريف مراد

 11بوجالؿ دمحم
 12دبي عمي

 13سعودي بمقاسـ
 14بوتيارة عنتر
 15تمار توفيق
 16رداوي ليمى

رئيس قسـ عموـ التسيير

رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ عموـ التسيير
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ عموـ التسيير
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ُ
ُمثّل عف األساتذة المساعديف
مسؤولة مكتبة الكمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  106مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى إرساؿ جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة رقـ  390المؤرخ في  09ديسمبر .2015
 ًيـقـــرر ما يأتي:

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة
دمحم بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  106المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب
 1عمريو زوىير
 2بوسكرة أحمد
 3أوشف بوزيد

الصفـة

المكيف
رئيس المجمس العممي لممعيد ،أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ النشاط الرياضي
ّ
مدير المعيد

 4بف دقفل رشيد

التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
مدير مساعد مكّمف ّ
رئيس قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي

 7بكة فارس

رئيس قسـ التربية البدنية

 5بف رجـ أحمد
 6مقاؽ كماؿ
 8رحمي مراد

 9مرنيز آمنة

 10صدراتي حبيب

رئيس قسـ التدريب الرياضي

رئيس قسـ النشاط الرياضي المكثّف
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي
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 11بف اعمر مراد

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ التدريب الرياضي
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ التدريب الرياضي

 15جوادي خالد

المكيف
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ النشاط الرياضي
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

 12ديممي دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ التربية البدنية
 13بوجميدة حساف
 14حشايشي عبد الوىاب أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ التربية البدنية
 16مجادي مفتاح

 17ميدي عز الديف

 18بوخرص رمضاف

مدير مخبر بحث

 20مشري عبمة

مسؤولة مكتبة المعيد

 19شوية بوجمعة

مدير مخبر بحث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  107مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية العموم بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية العموـ بجامعة دمحم
 ًالمؤرخ في  10نوفمبر .2015
بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية العموـ بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية العموـ بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  107المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم عموم الطبيعة والحياة بكمية العموم بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب

الصفـة

 1بف دراجي العيد

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

 3بف ساسي الطيب

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 5نويجـ ياسيف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

 2رباس خالؼ
 4بونار رابح

 6غضباف مولود

 7اسماعيمي الطاىر

 8بمقاسـ عبد الوىاب
 9مرنيز نور الديف

رئيس القسـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  108مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية العموم بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ بجامعة دمحم بوضياؼ-
 ًالمؤرخ في  11نوفمبر .2015
المسيمة ّ
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يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة،
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  108المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء المجنة العممية لقسم الفيزياء بكمية العموم بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب
 1بعزيز حكيـ

الصفـة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

 2بوصندؿ عبد المجيد

رئيس القسـ

 4سايب سميمة

أستاذة

 3شريفي زوليخة
 5بوعريسة نذير

أستاذة
أستاذ

 6بميوشات حسيف

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 8عسعوس بوبكر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

 7بعجي نجيب
 9تركي زىير

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  109مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية العموم بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
 2003الذي ّ
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المع ّدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ بجامعة دمحم بوضياؼ-
 ًالمؤرخ في  10نوفمبر .2015
المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ بجامعة دمحم بوضياؼ-
المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري

4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  109المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء المجنة العممية لقسم الكيمياء بكمية العموم بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب
 1مقراني الشيخ

الصفـة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

 2بف يحي عز الديف

رئيس القسـ

 3مروش عبد هللا

أستاذ

 4زيد الخير بمقاسـ
 5لعطي نجية

 6بوزنيط اليزيد

 7دخوش عاشور

 8مموكي عز الديف
 9حشالؼ أحالـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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قرار رقم  110مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة
 ًالمؤرخ في  23نوفمبر .2015
ّ
يـقـــرر ما يأتي:

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  110المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

الرقم االسم والمقـب
1
2
3

بيمولي فيصل

معيرش عبد المجيد

والي عامر

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ الفالحية
عميد الكمية

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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4
5
6
7
8
9

بف الساسي الطيب

بوصندؿ عبد المجيد
بف يحي عز الديف
رباس خالؼ

طيايبة عمار

بف خالد عبد الرحيـ

 10بعزيز حكيـ

 11مقراني الشيخ

 12بف دراجي العيد
 13بعجي نجيب

 14سحنوف فضيل

 15زيد الخير بمقاسـ
 16لعطي نجية

 17ساري مدني

 18مموكي عز الديف
 19ىندؿ النوي

 20مروش عبد هللا
 21سايب سميمة

 22بف حساف صباح

بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد مكّمف ّ
رئيس قسـ الفيزياء
رئيس قسـ الكيمياء

رئيس قسـ عموـ الطبيعة والحياة

رئيس قسـ العموـ الفالحية

رئيس قسـ اليمكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية

رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء

رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء

رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الفيزياء
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الفيزياء

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الكيمياء
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ الكيمياء

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ عموـ الطبيعة والحياة
ُمثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ُ
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث

مسؤولة مكتبة الكمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  111مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
دمحم بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  111المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب
 1شاعة دمحم

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

 2بوعويسي حساـ الديف

رئيس القسـ

 4غربي عزوز

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 3ىوادؼ عبد هللا

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 5بف مرزوؽ عنترة

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 7شطاب كماؿ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

 6مالح السعيد

 8كميوات السعيد
 9سالـ حسيف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  112مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  112المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8

الصفـة

والي عبد المطيف

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

الوافي سعيد

رئيس القسـ

بركات دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

مبروؾ عبد النور

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بمواضح طيب

أستاذ محاضر قسـ "أ"

لجمط فواز

أستاذ محاضر قسـ "ب"

عجابي لياس

أستاذ مساعد قسـ "أ"

بوقرة العمرية

أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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قرار رقم  113مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم

بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم بوضياؼ-
المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  113المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

الرقم االسم والمقـب
1

بركات دمحم

3

زبيري عبد هللا

2

مبروؾ عبد النور

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الحقوؽ

عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالبحث العممي
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4

رداوي مراد

6

بوعيسى حساـ الديف

رئيس قسـ العموـ السياسية

شاعة دمحم

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية

5
7
8
9

الوافي سعيد

والي عبد المطيف

ىوادؼ عبد هللا

 10غربي عزوز

نائب العميد مكّمف بالبيداغوجيا
رئيس قسـ الحقوؽ

رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ السياسية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ السياسية

ُمثّل عف األساتذة المساعديف
 11عجابي الياس
ممثّل عف األساتذة المساعديف
 12بف حميدوش نور الديف ُ
 13بف صغير محفوظ

مدير مخبر بحث

 15جميات غنية

مسؤولة مكتبة الكمية

 14دخاف نور الديف

مدير مخبر بحث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  114مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة

العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة.
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المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  114المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجنة العممية لقسم اليندسة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الصفـة

ميسالتي صبير

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

برابح فؤاد

رئيس القسـ

بف سميماف طارؽ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

حراؽ عبد الغاني

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بركات السعيد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

زغالش سمير

أستاذ محاضر قسـ "ب"

غماري زيف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

دفداؼ المبروؾ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

يف يطو لطفي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  115مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  115المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

1

ناصري عبد الغني

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

3

بدار ميمود

أستاذ

2
4
5
6
7
8
9

بعمي العيد

خميسة دمحم

رئيس القسـ

أستاذ

رحموني زيف العابديف

أستاذ

دمحمي عبد الكريـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بولعواد عبد الرشيد
بكير نسيمة

سميف دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  116مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم الري بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
 2003الذي ّ
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المع ّدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼ-
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼ-
المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  116المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم الري بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

الرقم االسم والمقـب
 1مرزوؽ بمقاسـ

الصفـة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

 2لحمادي عز الديف

رئيس القسـ

 4بف قاجة رشيد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 3بوعبد هللا خيضر

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 5حصباية محمود

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 7ميدي جالؿ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

 6حميدو دمحم

 8نبار دمحم لخضر
 9ساحمي يوسف

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار رقم  117مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم اإللكترونيك بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼ-
المسيمة.

المادة  :34تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :30يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  117مؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسم اإللكترونيك بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

 1شيكوش جماؿ

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

 3صيقع جماؿ

أستاذ

 2لعجاؿ دمحم

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

رئيس القسـ
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 4مزعاش عمار

أستاذ

 5حسيني عبد السالـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

 7قرماط نوبيل

أستاذ محاضر قسـ "ب"

 6خدروش جماؿ
 8لعالوي ليواوي
 9خنوؼ صالح

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  118مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة
 ًالمؤرخ في  09نوفمبر .2015
دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة.

المادة  :34تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم
بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :30يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق بالقرار رقم  118المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

لمجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم االسم والمقـب
 1احدادف نبيمة
 2زاوي موسى
 3سمماني دمحم

 4بف خرباش حورية
 5شيف عادؿ

 6فارسي شوقي

 7عمروف صالح

الصفـة
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  119مؤرخ في  16فيفري  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة
 ًالمؤرخ في  10نوفمبر .2015
ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة.

المــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا الق ارر.
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المــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم 119المؤرخ في  16فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

خميسة دمحم

الصفـة
رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ اليندسة المدنية

بيبي المكي

عميد الكمية

بف حميدة دمحم
لعطمي أحميدة
لعجاؿ دمحم

بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد مكّمف ّ
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ اإللكترونيؾ

برابح فؤاد

رئيس قسـ اليندسة الكيربائية

لحمادي عز الديف

رئيس قسـ الري

زاوي موسى

رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية

بعمي العيد

رئيس قسـ اليندسة المدنية

شيكوش جماؿ

رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ

ميسالتي صبير

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية

مرزوؽ بمقاسـ
إحدادف نبيمة

رئيس المجنة العممية لقسـ الري

رئيسة المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية

ناصري عبد الغني

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية

صيقع جماؿ

أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ اإللكترونيؾ

حسيني عبد السالـ

بف سميماف طارؽ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ اإللكترونيؾ

بو عبد هللا خيضر

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ اليندسة الكيربائية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الري

بف عريوة يونس

أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ اليندسة الميكانيكية

رحموني زيف العابديف

أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ اليندسة المدنية

حصباية محمود
سمماني دمحم
خنوؼ صالح

حمريط فارح
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25
26
27
28
29

بوعمار دمحم

مدير مخبر بحث

بف عالية ليمى

مدير مخبر بحث

بف الشيخ دمحم

مدير مخبر بحث

بدار ميمود

مدير مخبر بحث

خرخاش الزبير

مسؤوؿ مكتبة الكمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار رقـم  120مـؤرخ في  16فيفري  2016يحـدد القائمـة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  09ديسمبر .2015
وبناء عمى إرساؿ جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة رقـ ّ 390
 ًيـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق
بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ممحق بالقــرار رقـم  120المـؤرخ في  16فيفري  2016يحـدد القائمـة
االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

الرقم االسم والمقـب
1
2

حميالت دمحم الطاىر

بوقرة رابح

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة

طوريف األوؿ والثاني والتّكويف المتواصل والشيادات
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتّكويف في ال ّ
التدرج
والتّكويف العالي في ّ

مزراؽ لحسف

طور الثالث والتّأىيل الجامعي والبحث العممي
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتّكويف في ال ّ
التدرج
والتّكويف العالي في ما بعد ّ
نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات

5

بودراح ابراىيـ

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو

7

بيبي المكي

3
4
6
8
9

دبي عمي

الصفـة

معيرش عبد المجيد

العممية

عميد كمية العموـ

عميد كمية التكنولوجيا

بف عبد الرحمف بف يطو عميد كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي

برحومة عبد الحميد

 10بف يمينة السعيد
 11بف يحي عباس

عميد كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
عميد كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية

 12مبروؾ عبد النور

عميد كمية اآلداب والمغات
عميد كمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 14بوسكرة أحمد

مدير معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 13خمف هللا بوجمعة

مدير معيد تسيير التقنيات الحضرية

 15بيمولي فيصل

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ

 17قاسمي عبد القادر

رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي

 16خميسة دمحم

رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا

 18شريط صالح الديف

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 20عقاب بمخير

رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات
رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 19زروخي الدراجي
 21بركات دمحم

رئيس المجمس العممي العموـ اإلنسانية واالجتماعية

 22حجاب مخموفي

رئيس المجمس العممي لمعيد تسيير التقنيات الحضرية

 24بعزيز حكيـ

أستاذ ،ممثّل األساتذة عف كمية العموـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف كمية العموـ

 23عمريو زوىير
 25ابرير ميمود

 26رحموني زيف العابديف
 27حصباية محمود
 28درييـ الذوادي

 29بورحمة مصطفى
 30سعودي بمقاسـ
 31فرحات عباس
 32رحاب مختار
 33خمفات مفتاح

رئيس المجمس العممي لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

أستاذ ،ممثّل األساتذة عف كمية التكنولوجيا
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف كمية التكنولوجيا

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
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أستاذ ،ممثّل األساتذة عف كمية اآلداب والمغات
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف كمية اآلداب والمغات
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 34بوخالفة فتحي

 35بوقرومة حكيمة
 36ىوادؼ عبد هللا
 37بودرىـ فاطمة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف معيد تسيير التقنيات الحضرية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف معيد تسيير التقنيات الحضرية

 38رجـ عمي

 39نويبات ابراىيـ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 40أوشف بوزيد

 41بوجميدة حساف
 42زواش رضا

 43دحماني دمحم

 44شاللي نصر الديف
 45عماري عمار
 46حريزي عمر

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

أستاذ بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج

أستاذ بجامعة فرحات عباس -سطيف1

مسؤوؿ المكتبة المركزية لمجامعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  121مؤرخ في  17فيفري  ،2016يحدد

القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة0

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  137-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة ،1989والمتضمف إنشاء جامعة البميدة، 1المعدؿ ،ال سيما المادة  3منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي.

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة.1

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البميدة 1في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  07فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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لائمة أعضاء مجلس اإلدارة جامعة البلٌدة0
 -0األعضاء المعٌنٌن:
الصفة
االسم والمقب

القطاع

 -زغدار أحمد

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

 -زقاري نجيب

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

 -بالبكوش عبد القادر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف

 -سماعيمي حاج

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

 -أيت براىيـ غنيمة

عضو

ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية

 -بف عمواش كماؿ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي

 -قنيس مسعود

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

 -جمعي أحمد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات

 -لبرش دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة

 -حدو عبد الرزاؽ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

 -بف سالـ رضا

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية

 -شرقي عمار

عضو

ممثل الوزير المكمف بالنقل

 -بف ويس شيرزاد

عضو

ممثمة الوالي

 -6األعضاء المنتخبٌن:
الصفة
االسم و المقب

الييئة

بوخاتـ بف يحي

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الطب

دغبوش ياسمينة

عضو

ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العموـ

روداف دمحم

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة التكنولوجيا

قيطارني جماؿ

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة

رزوؽ الطاىر

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد الطيراف والدراسات الفضائية

إشبوبف يوسف

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اليندسة المعمارية التعمير

قايدي رشيد

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد البيطرة

حاج يحي وحيد

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

بف وارد جماؿ

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

زبيش جماؿ

عضو

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

عالف عبد القادر

عضو

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

بوالصوؼ شرؼ الديف

عضو

ممثل منتخب عف الطمبة

دريش حكيـ

عضو

ممثل منتخب عف الطمبة
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قرار مؤرخ في  17فيفري  2016يتضمن تجديد تشكيمة

لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعـة  08مـاي  1945ڤالمـة
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 -بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظية العمومية،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويػميا،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدمات اإلجتماعيػة، بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـ العاليوالبحث العممػي،
 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-12المؤرخ في  28جواف سنة  ،2012يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ -01

 273المؤرخ في  18سبتمبر سنة  ،2001المتضمف إنشاء جامعػة ڤالمة،
ػر لممحضر المؤرخ في  01أكتوبر سنة  ،2015المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة والعماؿ
 نظػ ػ ػ ًافي لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة ڤالمػة،
يـقـــرر ما يمي:
المـادة األولى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة  08مػاي  1945ڤالمػة.
المـادة  : 4تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائموف :
 –01كريبس نبيل،

 –02كحل الراس زكرياء،

 –03قطاؼ دمحم،

 –04عيدود دمحم،

 –05آيت قاسي أعمر،

 –06العايب سامية،

 –07عريبي عبد الغاني،

 –08عمروشي زىية،

 –09عزالديف عمار،

األعضاء اإلضافيوف :
 –01ورتسي سمير،

 – 02غياط مراد،

 –03غموـ رياض،

المـادة  : 0تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  : 2يكمػف السيػد مديػر جامعػة ڤالمػة ،بتنفيػذ ىػذا القػرار ،الذي سينشػر في النشػرة الرسمية لو ازرة التعميػـ
العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  07فيفري 4302

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين
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قرار رقم  122المؤرخ في  24فيفري  ،2016يعدل القرار رقم  468المؤرخ في  14جويمية ،2014

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث
العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية والطاقة ،المعدل

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى القانوف رقـ  21-15المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1437الموافق  30ديسمبر سنة  ،2015المتضمفالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125–15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  22-92المؤرخ في  8رجب عاـ  1412الموافق  13يناير سنة ،1992والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا

وتنظيميا المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  7جواف سنة  ،2009المتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيفالقطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت

المواد األولية والطاقة،

 وبمقتضى القرار رقـ  468المؤرخ في  14جويمية  ،2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركةبيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في

مجاالت المواد األولية والطاقة ،المعدؿ.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  468المؤرخ في  14جويمية  ،2014المعدؿ والمذكور أعاله،
وتحرركما يأتي:

" المادة األولى ...........................:بدوف تغيير .................................

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي

والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت المواد األولية والطاقة كما يمي:
 عف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي: -عبادلية دمحم الطاىر،
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 -جريداف ياسيف،

،.......................... -

 -عف و ازرة الطاقة :بوتيرة شيرزاد.

"( ..............................الباقي بدوف تغيير) ."...............................

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  42فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  123المؤرخ في  24فيفري  ،2016يعدل القرار رقم  469المؤرخ في  14جويمية 2014

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث
العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العموم األساسية ،المعدل

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى القانوف رقـ  21-15المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1437الموافق  30ديسمبر سنة  ،2015المتضمفالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  22-92المؤرخ في  8رجب عاـ  1412الموافق  13يناير سنة ،1992والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا

وتنظيميا المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  7جواف سنة  2009والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيفالقطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت

العموـ األساسية،

 وبمقتضى القرار رقـ  469المؤرخ في  14جويمية  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركةبيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في

مجاالت العموـ األساسية ،المعدؿ.

يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  469المؤرخ في  14جويمية  ،2014المعدؿ والمذكور أعاله،
وتحرركما يأتي:

" المادة األولى..........................:بدوف تغيير ................................
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي

والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العموـ األساسية كما يمي:
 عف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي: -بشاري خمدوف،

،.................................-

 -بحاكـ مصطفى،

"( ..............................الباقي بدوف تغيير)." ...................................

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  42فيفري 4302

وزير التعميم العالً والبحث العلمً
األستاذ طاهر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  124المؤرخ في  24فيفري  ،2016يعدل القرار رقم  470المؤرخ في  14جويمية  ،2014الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير
التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التييئة اإلقميمية ،البيئة والمخاطر الكبرى ،المعدل

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى القانوف رقـ  21-15المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1437الموافق  30ديسمبر سنة  ،2015المتضمفالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،

 -وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015

المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  22- 92المؤرخ في  8رجب عاـ  1412الموافق  13يناير سنة ،1992

والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا

وتنظيميا المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  7جواف سنة  2009والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيفالقطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت

التييئة اإلقميمية ،البيئة والمخاطر الكبرى،

 وبمقتضى القرار رقـ  470المؤرخ في  14جويمية  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركةبيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في

مجاالت التييئة اإلقميمية ،البيئة والمخاطر الكبرى ،المعدؿ.
يـقـــرر ما يأتي:
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المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  470المؤرخ في  14جويمية  ،2014المعدؿ والمذكور أعاله،
وتحرركما يأتي:

" المادة األولى ..............................:بدوف تغيير ....................................

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث

العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التييئة اإلقميمية ،البيئة
والمخاطر الكبرى كما يمي :

 عف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي: -بداري كماؿ،

"( ................................الباقي بدون تغيير).".............................

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  42فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  125المؤرخ في  24فيفري  ،2016يعدل القرار رقم  471المؤرخ في  14جويمية 2014

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي
والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الفالحة ،الموارد المائية والصيد البحري.

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى القانوف رقـ  21-15المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1437الموافق  30ديسمبر سنة  ،2015المتضمفالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125–15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  22-92المؤرخ في  8رجب عاـ  1412الموافق  13يناير سنة ،1992والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا

وتنظيميا المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  7جواف سنة  2009والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيفالقطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت

الفالحة ،الموارد المائية والصيد البحري،

 وبمقتضى القرار رقـ  470المؤرخ في  14جويمية  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركةبيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في

مجاالت الفالحة ،الموارد المائية والصيد البحري.
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يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  471المؤرخ في  14جويمية  ،2014والمذكور أعاله ،وتحرر كما
يأتي:

" المادة األولى ..............................:بدوف تغيير .....................................

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي

والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الفالحة ،الموارد المائية والصيد البحري كما يمي:

 عف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي: -خميفي لخضر ،

"(....................................الباقي بدوف تغيير).".....................................

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  42فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  126المؤرخ في  24فيفري  ،2016يعدل القرار رقم  472المؤرخ في  14جويمية 2014

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث
العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الصحة وعموم األحياء ،المعدل

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى القانوف رقـ  21-15المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1437الموافق  30ديسمبر سنة  ،2015المتضمفالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125–15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  22-92المؤرخ في  8رجب عاـ  1412الموافق  13يناير سنة ،1992والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا

وتنظيميا المعدؿ والمتمـ،

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

  -وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  7جواف سنة  2009والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيفالقطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت

الصحة وعموـ األحياء،

 وبمقتضى القرار رقـ  472المؤرخ في  14جويمية  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركةبيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في

مجاالت الصحة وعموـ األحياء ،المعدؿ.
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يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  472المؤرخ في  14جويمية  ،2014المعدؿ والمذكور أعاله ،
وتحرر كما يأتي:

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

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي

والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الصحة وعموـ األحياء كما يمي:
 عف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي: -حميالت دمحم الطاىر،

"(.................................والباقي بدون تغيير)".................................

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  42فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  127المؤرخ في  24فيفري  ،2016يعدل القرار رقم  474المؤرخ في  14جويمية  ،2014الذي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي
والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التربية والثقافة واالتصال ،المعدل

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى القانوف رقـ  21-15المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1437الموافق  30ديسمبر سنة  ،2015المتضمفالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125–15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  22-92المؤرخ في  8رجب عاـ  1412الموافق  13يناير سنة ،1992والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا

وتنظيميا المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  7جواف سنة  2009والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيفالقطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت

التربية والثقافة واالتصاؿ،

 وبمقتضى القرار رقـ  474المؤرخ في  14جويمية  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركةبيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في

مجاالت التربية والثقافة واالتصاؿ ،المعدؿ.
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يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  474المؤرخ في  14جويمية  ،2014المعدؿ والمذكور أعاله،
وتحرر كما يأتي:

"المادة األولى ............................. :بدوف تغيير .....................................

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي

والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت التربية والثقافة واالتصاؿ كما يمي:
 عف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي:،.................. -

 -بمحوت أحمد،

( ..........................الباقي بدون تغيير)."..................................

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  42فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  128المؤرخ في  24فيفري  ،2016يعدل القرار رقم  475المؤرخ في  14جويمية  2014الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير

التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت السكن والتعمير والبناء والنقل واألشغال العمومية ،المعدل
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى القانوف رقـ  21-15المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1437الموافق  30ديسمبر سنة  ،2015المتضمفالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125–15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  22-92المؤرخ في  8رجب عاـ  1412الموافق  13يناير سنة ،1992والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا

وتنظيميا المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  7جواف سنة  2009والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيفالقطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت

السكف والتعمير والبناء والنقل واألشغاؿ العمومية،

 وبمقتضى القرار رقـ  475المؤرخ في  14جويمية  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركةبيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في

مجاالت السكف والتعمير والبناء والنقل واألشغاؿ العمومية ،المعدؿ.
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يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  475المؤرخ في  14جويمية  ،2014المعدؿ والمذكور أعاله،
وتحرركما يأتي:

" المادة األولى ................................:بدوف تغيير ..................................

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث

العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت السكف والتعمير والبناء والنقل
واألشغاؿ العمومية ،كما يمي:

 عف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي: ،.......................... -ساحمي بمقاسـ،

( ..........................الباقي بدون تغيير)."..................................

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  42فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  129المؤرخ في  24فيفري  ،2016يعدل القرار رقم  476المؤرخ في  14جويمية 2014

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث

العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العموم اإلنسانية والتاريخ ،المعدل
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى القانوف رقـ  21-15المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1437الموافق  30ديسمبر سنة  ،2015المتضمفالقانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 – 15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  22- 92المؤرخ في  8رجب عاـ  1412الموافق  13يناير سنة ،1992والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا

وتنظيميا المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  7جواف سنة  2009والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيفالقطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت

العموـ اإلنسانية والتاريخ،
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 وبمقتضى القرار رقـ  476المؤرخ في  14جويمية  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركةبيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في

مجاالت العموـ اإلنسانية والتاريخ ،المعدؿ .

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  476المؤرخ في  14جويمية  ،2014المعدؿ والمذكور أعاله،
وتحرركما يأتي:

" المادة األولى................................ :بدوف تغيير ....................................

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي
والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت العموـ اإلنسانية والتاريخ كما يمي:

 عف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي: ،.................. -بوكر اززة حسني،

 ،....................................... ،....................................... ،....................................... ،.......................................،....................................... -

 -عف و ازرة المجاىديف :جماؿ الديف ميعادي،

"(..................................الباقي بدون تغيير).".................................

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  42فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  130مؤرخ في  29فيفري  ،2016يتضمن إنشاء
األقسام المكونة لكمية التكنولوجيا لدى جامعة باتنة2

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  180-15المؤرخ في  24ذي الحجة عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015

المتضمف إنشاء جامعة باتنة،2

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء
األقسػاـ المكونػة لكمية التكنولوجيا -جامعػة باتنة .-2

المادة  :4تنشأ لدى كمية التكنولوجيا – جامعػة باتنة  -2األقساـ التالية:
 -قسـ اإللكترونيؾ،

 قسـ االلكتروتقني، قسـ اليندسة الصناعية، -قسـ اليندسة المدنية،

 قسـ اليندسة الميكانيكية، -قسـ الري،

 -قسـ التكويف القاعدي في العموـ والتكنولوجيا.

المادة  : 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،2كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  42فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

قـــرار رقم  131مؤرخ في  29فيفري  ،2016يتضمن

إنشاء األقسام المكونة لكمية الطب لدى جامعة باتنة2
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  180-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015

والمتضمف إنشاء جامعة باتنة .2
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يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء
األقسػاـ المكونػة لكمية الطب -جامعػة باتنة .-2

المادة  :4تنشأ لدى كمية الطب – جامعػة باتنة  -2األقساـ التالية:
 -قسـ الطب،

 -قسـ الصيدلة.

المادة  : 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة  ،2كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  49فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار رقم  132مؤرخ في  29فيفري  ،2016يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لكمية الرياضيات واإلعالم اآللي لدى جامعة باتنة2

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  180-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015

والمتضمف إنشاء جامعة باتنة .2
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ و المتمـ ،و المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقسػاـ
المكونػة لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي – جامعػة باتنة .-2

المادة  :4تنشأ لدى كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي – جامعػة باتنة  -2األقساـ التالية:
 قسـ الرياضيات،النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 قسـ اإلعالـ اآللي، قسـ التكويف القاعدي في الرياضيات واإلعالـ اآللي.المادة  : 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة  ،2كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  49 :فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  133مؤرخ في  29فيفري  ،2016يتضمن إنشاء
األقسام المكونة لكمية عموم الطبيعة والحياة لدى جامعة باتنة2
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  180-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015

والمتضمف إنشاء جامعة باتنة .2
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ و المتمـ ،و المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكمية عموـ الطبيعة والحياة – جامعػة باتنة .-2
المادة  :4تنشأ لدى كمية عموـ الطبيعة والحياة – جامعػة باتنة  -2األقساـ التالية:
 قسـ ميكروبيولوجيا وبيوكيمياء، قسـ البيولوجيا العضوية، قسـ البيئة والمحيط، قسـ التكويف القاعدي في عموـ الطبيعة والحياة.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  : 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة  ،2كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  49فيفري 4302
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار رقم  134مؤرخ في  29فيفري  ،2016يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لكمية اآلداب والمغات األجنبية لدى جامعة باتنة 2
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 - -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  180-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015

والمتضمف إنشاء جامعة باتنة.2
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء
األقسػاـ المكونػة لكمية اآلداب والمغات األجنبية – جامعػة باتنة .-2
المادة  :34تنشأ لدى كمية اآلداب والمغات األجنبية – جامعػة باتنة  -2األقساـ التالية:
 قسـ المغة الفرنسية، قسـ المغة االنجميزية.المادة  : 30يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة  ،2كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  49فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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قـــرار رقم  135مؤرخ في  29فيفري  ،2016يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لمعيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لدى جامعة باتنة 2

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  58منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  180-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015

والمتضمف إنشاء جامعة باتنة .2

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  58مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ و المتمـ ،و المذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية-جامعػة باتنة -2

المادة  :4تنشأ لدى معيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية – جامعػة باتنة  -2األقساـ التالية:
 قسـ النشاط البدني والرياضي المكيف، -قسـ التدريب الرياضي،

 -قسـ النشاط البدني والرياضي التربوي.

المادة  : 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة  ،2كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  49فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

قـــرار رقم  136مؤرخ في 29فيفري  ،2016يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لمعيد النظافة واألمن الصناعي لدى جامعة باتنة 2

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  58منو،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي األول 2016

191

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  180-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015

والمتضمف إنشاء جامعة باتنة .2

يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  58مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء
األقسػاـ المكونػة لمعيد النظافة واألمف الصناعي – جامعػة باتنة .-2

المادة  :34تنشأ لدى معيد النظافة واألمف الصناعي – جامعػة باتنة  -2األقساـ التالية:
 قسـ األمف الصناعي، -قسـ البيئة،

 قسـ ظروؼ العمل، -قسـ التكويف القاعدي في النظافة واألمف الصناعي.

المادة  :30يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة  ،2كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  49فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم  137مؤرخ في  29فيفري  ،2016يتضمن إنشاء األقسام
المكونة لمعيد عموم األرض والكون لدى جامعة باتنة 2

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  58منو،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  180-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015

والمتضمف إنشاء جامعة باتنة .2
يـقـــرر ما يأتي:
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  58مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء
األقسػاـ المكونػة لمعيد عموـ األرض والكوف – جامعػة باتنة .-2

المادة  :4تنشأ لدى معيد عموـ األرض والكوف – جامعػة باتنة  -2األقساـ التالية:
 قسـ الجغرافيا وتييئة المحيط، -قسـ الجيولوجيا.

المادة  : 0يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة  ،2كل فيما يخصو،
بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  49فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

قـــ ارر رقم  138مؤرخ في  02مارس  ،2016يحدد

القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الوادي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  243-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة ،2012المتضمف إنشاء جامعة الوادي ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي.

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الوادي.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الوادي في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  34مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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لائمة أعضاء مجلس إدارة جامعة الوادي
 -0األعضاء المعٌنٌن:
االسم واللمب

الصفة

المطاع

 -سالطنية بمقاسـ

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

 -تاج الديف عبد الكريـ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

 -عفيصة عبد الرزاؽ

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

 -جعفري الصديق

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي

 -عوادي أحمد عبد النور

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ

 -بقاص مفدي

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

 -معاشي لعمى

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

 -بوشمة خالد

عضو

عضو

 غسكيمي بمقاسـ -نزاري فضيل

 بوثمجة فريد -دويـ براىيـ

 -حميتر عبد الرحماف

عضو

عضو
عضو

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية

ممثمة الوزير المكمف بالتجارة
ممثل الوزير المكمف بالثقافة

ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ
ممثل الوالي.

 -6األعضاء المنتخبٌن:
االسم و اللمب

الصفة الهٌئة

 -ضو جماؿ

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ الدقيقة

 -بف حوة بوبكر

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا

 -مزوار نبيل

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات

 -لعيس إسماعيل

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية

 -خمف بوبكر

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 -عزة لزىر

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 -شويخ عاطف

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة

 -حميداتو مصطفى

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد العموـ اإلسالمية

 -منصر رضا

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -شمسة عمي

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -ناني الصادؽ

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 صمامة دمحم اليادي عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف حنيش خالد-

بمعباس دمحم

عضو ممثل منتخب عف الطمبة
عضو ممثل منتخب عف الطمبة
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قـــ ارر رقم  139مؤرخ في  06مارس  2016يحدد القائمة

االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار
إن وزٌر التعلٌم العالً و البحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد ميػػاـ المدرسػ ػػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا ،السيمػا المػػادة  10من ػػو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  182-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015

والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة ببشار ،السيما المادة  4منو.
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ 1426

الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببشار طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا
القرار.

المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  32مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لائمة أعضاء مجلس إدارة المدرسة العلٌا لألساتذة ببشار.
 - 0األعضاء المعٌنٌن:
االسم واللمب

الصفة

 -دحماني حكيـ

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -صدوؽ عبدالكريـ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -سنوسي بريكسي عبدالنبي

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -عيمار نورالديف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -سواكر عبدالحكيـ

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -عبد الرحماف عايش

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.
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-6األعضاء المنتخبٌن:
االسم واللمب

الصفة

الهٌئة

 -سالـ مبروؾ

 -سعيداني تيامي

عضو
عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذوي مصف األستاذية،

 -حادي مصطفى

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -كروـ عبدالرحماف

عضو

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 -ايوب عبدالغني

عضو

ممثل منتخب عف الطمبة،

 -بوزكري الياـ

عضو
عضو

 -شريف سمية

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

ممثمة منتخبة عف الطمبة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  140مؤرخ في  06مارس  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  182-84المؤرخ في  7ذي القعدة عاـ  1404الموافق  4غشت سنة  ،1984والمتضمفإحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2مكرر 1منو،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

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

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية في الجدوؿ
الممحق ليذا القرار.

المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  32مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لائمة أعضاء مجلس إدارة جامعة األمٌر عبد المادر للعلوم اإلسالمٌة
 -0األعضاء المعٌنٌن:
االسم واللمب

المطاع

الصفة

 -بوكر اززة حسني

رئيس

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

 -بف المجات سميرة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف

 -بوىالي دمحم

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية

 -بوذراع رابح

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي

 -بوقندورة عبد هللا

عضو

ممثل الوزير المكمف بالثقافة

 -مشناف محند أوادير

عضو

 -بف الشيخ الحسيف صراح

عضو

 -عقوف عمر

 -بف قدوار صالح

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

عضو

 -بتة يحي

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼ
ممثل الوالي.

 -6األعضاء المنتخبٌن:
الصفة

االسم و اللمب

الهٌئة

 -كردوسي بشير

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية أصوؿ الديف

 -بف حمو رحيمة

عضو

ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الشريعة واالقتصاد

 -ثنيو نور الديف

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والحضارة اإلسالمية

 -عيشاوي دمحم اليادي

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -غربي نصر الديف

عضو

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -لمونس خميفة

 -الوافي الطاىر

عضو
عضو

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -سايح حافع

عضو

ممثل منتخب عف الطمبة

 -بريؾ ياسيف

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

ممثل منتخب عف الطمبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  141مؤرخ في  07مارس  ،2016يعدل القرار رقم  1012المؤرخ في
 26ديسمبر  ،2013المتضمن تشكيمة المجنة الوطنية لتمٌٌم الباحثٌن

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  131 - 08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة ،2008والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 وبمقتضى القرار رقـ  349المؤرخ في  24ديسمبر  ،2009الذي يحدد تنظيـ المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيفوسيرىا ،السيما المادة  2منو،

 وبمقتضى القرار رقـ  1012المؤرخ في  26ديسمبر  ،2013والمتضمف تشكيمة المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف.يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل بعض أحكاـ القرار رقـ  1012المؤرخ في  26ديسمبر ،2013
والمتضمف تشكيمة المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف.

المادة  :4تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  1012المؤرخ في  26ديسمبر  ،2013والمذكور أعاله ،وتحرركما
يأتي:
" المادة األولى :تتشكل المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف مف األعضاء اآلتية أسمائيـ:
فرع العموم االجتماعية واإلنسانية:

فرحاتي بركاىـ

المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي عمـ اإلنساف والتاريخ

حدوش عبد القادر

المركز الوطني لمبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي عمـ اإلنساف والتاريخ

بويعقوب أحمد

جامعة وىراف

بمقيدوـ السعيد

جامعة اكس مرسيميا

بومعزة النذير

جامعة قرنوبل 2

فرع العموم والتكنولوجيا:
حاج أعراب عمار

مركز تطوير الطاقات المتجددة

ب اررة أحمد

المركز الوطني لمدراسات واألبحاث المتكاممة لمبناء

ىجرسي توفيق

مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية

لعوامي ناصر

المركز الوطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاولة الزالزؿ

بموشراني عادؿ

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

بودريوة عز الديف

جامعة باريس 13

جميط حمو

مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والجيوفيزياء

مسعوداف محند

المعيد الوطني لألبحاث الغابية

حرفوش عبد القادر

المعيد الوطني لألبحاث الغابية

فرع عموم األرض ،الكون والحياة:

أعرابي مراد

عباس خالد

فرع العموم األساسية:

المعيد الوطني لألبحاث الغابية

المعيد الوطني لمبحث الزراعي الجزائري

أوجاوت جماؿ

مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية

عزيزة ماجدة أمينة

مركز تنمية الطاقات المتجددة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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بوشفرة جماؿ

مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

بويعقوب عبد القادر

جامعة وىراف 1

بوخدادف كماؿ

جامعة فرساي باريس

تريبش مولود

جامعة العموـ والتكنولوجيا ىواري بومديف

المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  37مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاد طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  142مؤرخ في  07مارس  2016يعدل القرار رقم  242المؤرخ في  03أفريل

سنة  ،2013المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي ،المعدل،

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  244-99المؤرخ في  21رجب عاـ  1420الموافق  31أكتوبر سنة ،1999والذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره ،السيما المادة  7منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23أوت سنة ،2003والذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  242المؤرخ في  03أفريل سنة  ،2013المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسساتالتعميـ العالي ،المعدؿ،

يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :يعدؿ ممحق القرار رقـ  242المؤرخ في  03أفريل  ،2013المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما ىو محدد
في ممحق ىذا القرار.

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  37مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طاىر حجار
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ملحك المرار المتضمن إنشاء مخابر بحث ضمن مؤسسات التعلٌم العالً
جامعة وهران :0
 مخبر الهياكل المتوازية ،المحمولة والحساب المكثف،
 مخبر التطوير الصيدالني،
 مخبر الدراسات المغاربية ،النخب وبناء الدولة الوطنية،
 مخبر البيولوجية الجزئية والوراثة للكائنات الدقيقة،
 مخبر الداللة في المستويات اللسانية في التراث األدبي الجزائري،
 مخبر عالج األسنان التحفظي وأمراض القلب،
 مخبر إدارة األلم المزمن في الغرب الجزائري،
 مخبر رصد السكتة الدماغية،
 مخبر أنظمة المعلومات واألرشيف في الجزائر .تحوالت تكنولوجية ،ممارسات مهنية ومعايير دولية،
 مخبر العلوم الجنائية.
جامعة وهران :6
 مخبر التراث والفكر المعاصر :الفلسفة والفنون والممارسات االجتماعية،
( ......................................والبالً بدون تغٌٌر).........................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  144مؤرخ في  09مارس  ،2016يعدل قرار رقم  344المؤرخ في  7ماي 2013

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلعالم اآللي،المعدل
إن وزٌر التعلٌم العالً و البحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد ميػػاـ المدرسػ ػػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا ،السيمػا المػػادة  10من ػػو،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  220-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008

والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتكويف في اإلعالـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  344المؤرخ في  7ماي  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالوطنية العميا لإلعالـ اآللي،المعدؿ.

يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  344المؤرخ في  7ماي  ،2013المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما ىو
محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  39مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األستاذ طاىر حجار
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لائمة أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنٌة العلٌا لإلعالم اآللً
 - 0األعضاء المعٌنٌن:
االسم والمقب

الصفة

القطاع

 -مستغانمي ادمحم

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي،

 -بوعالـ هللا دمحم

عضو

 -قندوزي جازية

عضو

 -عمواني اكرـ

عضو

 خنوؼ عزالديف عيوني زينب -صديق دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف،

عضو
عضو

 -جيداؿ حساف

عضو

 -حسيني حاتـ

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ.

" ...............................و البالً بدون تغٌٌر."....................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في  09مارس  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة
الخدمات اإلجتماعية لدى جامعـة أبوبكـر بمقايـد تممسـان

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 -بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظية العمومية،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويػميا،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدمات اإلجتماعيػة،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـ العاليوالبحث العممػي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  13-10المؤرخ في  12جانفي سنة  ،2010يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 138-89المؤرخ في  01أوت سنة  ،1989المتضمف إنشاء جامعػة تممساف،

ػر لممحضر المػؤرخ في  17فيفػري سنة  ،2016المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدى
 نظػ ػ ػ ًاجػامعػػة تممساف،
يـقـــرر ما يأتي:

المـادة األولى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة أبوبكر بمقايد تممساف،

المـادة  : 4تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون :
 –01طرشاوي بمحاج،
 –04خربوش غوتي
 –07بمعيد طارؽ،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

 –02قاليجي جماؿ،
 –05خالدي دمحم،

 –08معمري العربي،

 –03بف معمر فؤاد،

 –06باغمي دمحم األميف،

 –09مزياني عبد الناصر،
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األعضاء اإلضافيون :

 – 02بف خنافو رشيد،

 –01تشيعمي نزيية،

 –03فركوس فايزة،

المـادة  : 0تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،

المادة  : 2يكمػف السيػد مديػر جامعػة أبوبكر بمقايد تممساف ،بتنفيػذ ىػذا القػرار ،الذي سينشػر في النشػرة الرسمية
لو ازرة التعميػـ العالي والبحث العممي،

حرر بالجزائر في  39مارس 4302

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  145مؤرخ في  10مارس  2016الموافق يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف 1

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  326-12المؤرخ في  17شواؿ عاـ  1433الموافق  4سبتمبر سنة 2012والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  140-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989والمتضمف إنشاء جامعة سطيف  ،1المعدؿ السيما المادة  3منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  260 – 94المؤرخ في  19ربيع األوؿ عاـ  1415الموافق  27غشت سنة 1994الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا و سيرىا ،المعدؿ و المتمـ ،السيما المادة  12منو،
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف.1
المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف  1في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  03مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لائمة أعضاء مجلس إدارة جامعة سطٌف 0
 -0األعضاء المعٌنٌن:
االسم والمقب

الصفة

القطاع

 -نمامشة دمحم

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

 -عزايزية رابح

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

 -بوفميح عيسى

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف

 -بزالة عبد العزيز

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية

 -بف مزياف عمي

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي

 -خشة لخضر

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

 -بغدوس عبد القادر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات

 -لعرابة مصطفى

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة

 -حجاج عمر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

 -بف سميماف نور الديف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة

 -بريمي ميمود

عضو

ممثل الوالي.

 -6األعضاء المنتخبٌن:
االسم والمقب

الصفة الييئة

 -شعوي زيف العابديف

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ

 -فني دمحم

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة

 -بوكثير طارؽ

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا

 -بف قبػػي سعدية

عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الطب

 -قطاؼ ليمى

عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 -زغالش حمزة

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد اليندسة المعمارية وعموـ األرض

 -بمخير نبيل

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد البصريات وميكانيؾ الدقة

 -حمادوش دمحم

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -ىالالت عبد المطيف

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -القمي عمي

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -حمزاوي خميل

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -حامدي ىناء

عضو ممثمة منتخبة عف الطمبة

 -مرواني عبد الكريـ

عضو ممثل منتخبة عف الطمبة.
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قرار رقم  146مؤرخ في  10مارس  ،2016يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  214-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  ،1984والمتعمقبتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا  ،المعدؿ والمتمـ  ،السيما المادة  3منو،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015والمتضمفتعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  ،2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ و المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  03مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لائمة أعضاء مجلس إدارة جامعة عنابة
-0األعضاء المعٌنٌن:
االسم واللمب

الصفة

 -قشي الخير

رئيس

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

 -بميمي محسف

 -صدقة عز الديف

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية

 -بف الشيخ جماؿ

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

 -عياشي أحمد

 -بف خميفة كريـ

عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية

 -شعابنة عمر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة
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ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف
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 -زحنيت دمحم عدناف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

 -كورابة مصطفى

عضو

ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية

 -ليتييت عمي رضا

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات

 -بوذيبة إدريس

 -بونافع نور لديف

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالثقافة

 -موىوبي عمي

عضو

مثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة

 -عبد الدايـ أحمد

 -مرار ىاشمي

 -كانـ مولود

عضو

عضو

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ

ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ

ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية

ممثل الوالي

 -6األعضاء المنتخبٌن:
االسم و اللمب

الصفة الهٌئة

 -جبار عبد هللا برىاف

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ

 -يحي عبد السالـ

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الطب

 -ساساف رشيد

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ

 -شقروش عبد السالـ

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية

 -بوقمقوؿ اليادي

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير

 -بوكموؿ دمحم العيد

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ األرض

 -رجاؿ بشير

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ اليندسة

 -طويل حسونة

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -سعيداني عمي

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -يعقوبي جموؿ

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -لعريضي دمحم لميف

عضو ممثل منتخب عف الطمبة

 -رجداؿ دمحم لحمو

عضو ممثل منتخب عف الطمبة

 -بف خاـ هللا فاطمة الزىرة عضو ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  147مؤرخ في  10مارس  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باالغواط

إن وزٌر التعلٌم العالً و البحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015والمتضمفتعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد ميػػاـ المدرسػ ػػة خػػارج الجامعػة و القواع ػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا ،السيمػا المػػادة  10من ػػو،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  301-11المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة 2011

والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة باالغواط ،السيما المادة  3منو.
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ 1426

الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باالغواط .

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة باالغواط طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا
القرار.

المادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  03مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لائمة أعضاء مجلس إدارة المدرسة العلٌا لألساتذة باالغواط.
 - 0األعضاء المعٌنٌن:
االسم واللمب

الصفة

المطاع

 -بف برطاؿ جماؿ

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -حفصي يوسف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -مراح عمي

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 بربري طاىر -ناجوي مداني

 -غناـ عبد السالـ

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.

-6األعضاء المنتخبٌن:
االسم واللمب

الصفة

الهٌئة

 -جخدـ خالد

 -مراح حسيف

عضو
عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -لحرش عيسى

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيف،

 تاج دمحم الطاىر -خطوي إبراىيـ

عضو

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

عضو

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 -دشوشة بوضياؼ

عضو

ممثل منتخب عف الطمبة،

 -قادري احمد سعيد

عضو
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قرار رقم  148مؤرخ في  14مارس  ،2016يعدل القرار رقم  324المؤرخ في  7يوليو 2015

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بإليزي

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015والمتضمفتعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة  2005الذييحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره ،السيما المادة  10منو،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  303-12المؤرخ في  16رمضاف عاـ  1433الموافق  4غشت سنة 2012

والمتضمف إنشاء مركز جامعي بإليزي ،السيما المادة  2منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  324المؤرخ في  7يوليو  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركزالجامعي بإليزي.

يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  324المؤرخ في  7يوليو  ،2015والمذكور أعاله ،كما ىو محدد
بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -0األعضاء المعٌنٌن:

لائمة أعضاء مجلس إدارة المرتز الجامعً بإلٌزي

االسم واللمب

الصفة

 -منصور خوجة فاتح

رئيسا

 -حفصي الزيف

عضو

 -الزاير الطاىر

المطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -حمداني يوسف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -بخوش عيسى

عضو

 -زواوي عيمف

عضو

 -مشاشو عيسى

عضو

 -حساني دمحم

عضو

 -نشطيو حسيف

 بف عبد الحاكـ عميالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

ممثل الوالي.
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 -6األعضاء المنتخبٌن:
االسم واللمب

الصفة

الهٌئة

 -حماني فضيمة

عضو

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -سعيدات النجمي

عضو

 حجيري دمحم األميف عضو -منصوري ابراىيـ

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

عضو

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 -عميوة يوسف

عضو

ممثل منتخب عف الطمبة،

 -خويمدي مريـ

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ،

ممثمة منتخبة عف الطمبة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  14مارس  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة
الخدمات اإلجتماعية لدى جامعـة أدمحم بوڤرة بومـرداس

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 -بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظية العمومية،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويػميا،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدمات اإلجتماعيػة،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـ العاليوالبحث العممػي،

 -بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  15-10المؤرخ في  12جانفي سنة  ،2010يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ -98

 189المؤرخ في  02جواف سنة  ،1998المتضمف إنشاء جامعػة بومرداس،

ػر لممحضر المؤرخ في  29نوفمبر سنة  ،2015المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة والعماؿ
 نظػ ػ ػ ًافي لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة بومرداس،

ػر لممحضر المػؤرخ في  16ديسمبر سنة  ،2015المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدى
 نظػ ػ ػ ًاجػامعػػة بومرداس،
يـقـــرر ما يأتي:
المـادة األولى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة أدمحم بوڤرة بومػرداس،

المـادة  : 4تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون :

 –01بوجمعة رضواف،

 –02بوريحاف دمحم،

 –03درابمة العمري سميـ،

 –04جميل دمحم،

 –05بوطيش أحمد،

 –06بف ضيف هللا رضواف،

 –07حجار حسيبة،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

 –08قشايري دمحم،

 –09عباس ناصر،
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األعضاء اإلضافيون :
 –01حناش دمحم،

 – 02رشيد رابح،

 –03صالحي فطومة،

المـادة  : 0تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،

المادة  : 2يكمػف السيػد مديػر جامعػة بومرداس ،بتنفيػذ ىػذا القػرار ،الذي سينشػر في النشػرة الرسمية لو ازرة التعميػـ
العالي والبحث العممي،
حرر بالجزائر في  02مارس 4302

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  149مؤرخ في  16مارس  ،2016يعدل القرار رقم  956المؤرخ في  8ديسمبر 2013

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة ديوان المطبوعات الجامعية ،المعدل

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015والمتضمفتعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  370-05المؤرخ في  22شعباف عاـ  1426الموافق  26سبتمبر سنة ،2005يتضمف القانوف األساسي لديواف المطبوعات الجامعية  ،السيما المادتاف  7و 8منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  956المؤرخ في  8ديسمبر  ،2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ديوافالمطبوعات الجامعية ،المعدؿ.

يقرر ما يأتي:

المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  956المؤرخ في  8ديسمبر  ،2013المعدؿ والمذكور أعاله،
وتحرر ،كما يأتي:

"المادة األولى(..................................:بدوف تغيير).................................
تحدد تشكيمة مجمس إدارة ديواف المطبوعات الجامعية كما يأتي:
 -السيد منصور خوجة فاتح

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،

 -السيد تومي سيد أحمد

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -السيدة بممسؾ ميدية

ممثمة الوزير المكمف بالمالية،

 -السيد قانة ياسر عرفات

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -السيدة بمعربي صورية

ممثمة الوزير المكمف بالتجارة،

 -السيدة دبابحة نرجس

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ والتكويف المينييف،
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المدير العاـ لمديواف الوطني لحقوؽ المؤلف والحقوؽ المجاورة،

 -السيد بودرار دمحم

 -السيد عبادلية الطاىر

رئيس الندوة الجيوية لموسط ،

 -السيد لطرش دمحم اليادي

رئيس الندوة الجيوية لمشرؽ،

 -السيد بف عابد ناصر

ممثل منتخب عف العماؿ،

رئيس الندوة الجيوية لمغرب،

 -السيد شاىد العربي

مدير مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني،

 -السيد بعداش نجيب

ممثل منتخب عف العماؿ،

 -السيد بف مدور اليادي

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  150مؤرخ في  16مارس  ،2016يعدل قرار رقم  204المؤرخ في  17فيفري  2014الذي

يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم والتقنيات بعنابة،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد ميػػاـ المدرسػ ػػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا ،السيمػا المػػادة  10من ػػو،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  256-09المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430الموافق  10غشت سنة 2009

والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بعنابة،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  204المؤرخ في  17فيفري  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بعنابة،المعدؿ.

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  204المؤرخ في  17فيفري  ،2014المعدؿ ،والمذكور أعاله ،كما
ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طاىر حجار
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لائمة أعضاء مجلس إدارة المدرسة التحضٌرٌة فً العلوم والتمنٌات بعنابة
 - 0األعضاء المعٌنٌن:
االسم واللمب

الصفة

 -بميمي محسف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -عبابو اسيا

 -عياشي احمد

 -صدقة عزالديف

 -بف الشيخ جماؿ

رئيسا

عضو
عضو

المطاع

ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

"  ............................................و البالً بدون تغٌٌر "...............................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  151مؤرخ في  16مارس  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة
 ًالمؤرخ في  14فيفري .2016
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس.
المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار رقم  152مؤرخ في  16مارس  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم الري بكمية التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنولوجيا بجامعة جياللي
 ًالمؤرخ في  14فيفري .2016
ليابس -سيدي بمعباس ّ
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يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي
بمعباس.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس-
سيدي بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02مارس 4302
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قرار رقم  153مؤرخ في  16مارس  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
اليندسة المدنية واألشغال العمومية بكمية التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية بكمية
 ًالمؤرخ في  14فيفري .2016
التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية بكمية التكنولوجيا
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية بكمية التكنولوجيا
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02مارس 4302
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ممحق بالقرار رقم  153المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
اليندسة المدنية واألشغال العمومية بكمية التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
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قرار رقم  154مؤرخ في  16مارس  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم

التعميم األساسي في العموم والتكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي في العموـ والتكنولوجيا بكمية
 ًالمؤرخ في  14فيفري .2016
التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية التعميـ األساسي في العموـ والتكنولوجيا بكمية التكنولوجيا
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي في العموـ والتكنولوجيا بكمية
التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02مارس 4302
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ممحق بالقرار رقم  154المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
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قرار رقم  155مؤرخ في  16مارس  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي
 ًالمؤرخ في  16فيفري .2016
بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي
بمعباس.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي
بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ممحق بالقرار رقم  155المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الرقم االسم والمقـب
0

لعوج سمير

الصفـة
رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ اليندسة الميكانيكية

4

بوخمدة فاروؽ بف عالؿ عميد الكمية

0

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
بف عطاء دمحم عطيف نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالبيداغوجيا والمسائل المرتبطة بالطمبة
لحسف عبد القادر

2
5

بوتابوت بف عمي

رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية

2

مراجح مصطفى

رئيس قسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية

7

ضيفي سيد أحمد

8

عموي زىور

9

مخموؼ دمحم

رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعموـ والتكنولوجيا

رئيسة قسـ الري

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية

 03بشير بويجرة دمحم

رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية

 00حاكـ عمي

رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمعموـ والتكنولوجيا

 04سبايبي يحي

رئيس المجنة العممية لقسـ الري

 00بف رحو قويدر حميـ

أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية

 05فكيريني حميدة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ اليندسة الميكانيكية

 07دريس دمحم األميف

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الري

 09زناسني مونية

ممّثمة عف األساتذة المساعديف

 02بورعدة دمحم

 02مغاشو مراد

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ الري

 08مشاب مصطفى

أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ التعميـ األساسي لمعموـ والتكنولوجيا

 43عزوز نور الديف

ممثّل عف األساتذة المساعديف

 40عدة بدية العباس

مدير مخبر بحث

 40مزاري دمحم

مدير مخبر بحث

 44عسروف عيسى

مدير مخبر بحث

 42مقني عبد القادر

مدير مخبر بحث

 45سرير بوعالـ

مدير مخبر بحث

 42بف يوسف سمير

مدير مخبر بحث

 47بف زينة يحي

مسؤوؿ المكتبة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي األول 2016

217

قرار رقم  156مؤرخ في  16مارس  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم البيئة بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ البيئة بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
 ًالمؤرخ في  06جانفي .2016
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ البيئة بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة جياللي

ليابس -سيدي بمعباس.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ البيئة بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
جياللي ليابس -سيدي بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  156المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم عموم البيئة بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الرقم االسم والمقـب
 0لطرش عمي

 4بوزيدي دمحم عمي
 0ىامل العيد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

أستاذ
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 2مؤدف قادة

أستاذ

 5عمار يوسف

أستاذ

 7كوداش فتيحة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

 2تومي فوزية

 8بمعسكري أسماء
 9جمولي رياض

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  157مؤرخ في  16مارس  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
 ًالمؤرخ في  06جانفي 2016
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق بالقرار رقم  157المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم البيولوجيا بكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الرقم االسم والمقـب
 0زحزاح ثورية

الصفـة

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

 4بف عبد الرحماف مختار

رئيس القسـ

 2بف عمي دمحم

أستاذ

 0بف دحماف مميكة

أستاذة

 5عبوني بوزياف

أستاذ

 7سبع أماؿ

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

 2حرير نورية

 8حجازي الجياللي
 9عالـ مصطفى

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  158مؤرخ في  16مارس  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة جياللي
 ًالمؤرخ في  6جانفي .2016
ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس-

سيدي بمعباس.

المادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس-
سيدي بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق بالقرار رقم  158المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

الرقم االسم والمقـب
0
4
0
2
5
2
7
8
9

تومي فوزية

بف يحي دمحم

منادي نور الديف

مترفي بارودي

بوزيدي دمحم عمي

الصفـة

رئيسة المجمس العممي لمكمية ،أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ العموـ البيئية
عميد الكمية

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ العموـ البيئية

بف عبد الرحمف مختار رئيس قسـ البيولوجيا
حداد مصطفى

لطرش عمي

زحزاح ثورية

رئيس قسـ العموـ الفالحية

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ البيئية

رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا

 03محدادي زىير

أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ البيئية
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ البيولوجيا

 00بمعسكري أسماء

ممّثمة عف األساتذة المساعديف

 00حرير نورية

 04مزياني سميرة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ البيولوجيا

 02حجازي الجياللي

ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

 07ىاممل العيد

مدير مخبر بحث

 05بف عمي دمحم

 02عبوني بوزياف

مدير مخبر بحث

 08رمدوـ دمحم

مسؤوؿ المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  08ديسمبر 2015
يعدل القرار رقم 1231
قرار رقم  159مؤرخ في  16مارس ّ 2016
ّ

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة -وىران1
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  211-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984المتعّمقالمتمـ،
بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015والذيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 ،2003والذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبموجب القرار رقـ  1231المؤرخ في  08ديسمبر  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -وىراف،0

المؤرخ في  17جانفي .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة أحمد بف بمة -وىراف 0رقـ ّ 03
 ًيـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بف
بمة -وىراف.0

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -وىراف ،0وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة -وىراف ،0كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

المؤرخ في  08ديسمبر
يعدل القرار رقم 1231
ممحق بالقرار رقم  159المؤرخ في  16مارس  2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة -وىران1
2015
ّ
الرقم االسم والمقـب
0

4
0
2
5
2
7
8
9

لّمو صالح
صنوبر عبد المجيد

بف أحمد أميف

كريميل بو عبدهللا

بوكرش عبد الباقي

أحمد فواتيح نور الديف

موساوي نسيمة

شمبي عبمة

بوزوينة فاطمة

 03دالّوي يحي
 00بواسرية حمزة

 04سنونسي نور الديف

 00مكرلوؼ ليمى خديجة
 02رزؽ هللا حسيبة
 05بمعروي اللة ستي

الصفـة

أستاذ استشفائي جامعي ،ممثّل األساتذة عف قسـ الطب ،رئيس المجمس العممي لمكمية
عميد الكمية

التدرج
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المتعّمقة بالطمبة
رئيس قسـ الطب
رئيس قسـ طب األسناف

رئيسة قسـ الصيدلة

رئيسة المجنة العممية لقسـ الطب

رئيسة المجنة العممية لقسـ طب األسناف
رئيس المجنة العممية لقسـ الصيدلة

أستاذ استشفائي جامعي ،ممثّل األساتذة عف قسـ الطب
أستاذ استشفائي جامعي ،ممثّل عف أساتذة قسـ طب األسناف

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" ،ممثمة األساتذة عف قسـ طب األسناف

أستاذ استشفائي جامعي ،ممّثمة األساتذة عف قسـ الصيدلة
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ الصيدلة
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 02جزولي دمحم أميف

ممثّل عف األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف االستشفائييف الجامعييف

 09بوزياف جميمة

مديرة مخبر بحث

 40مختاري لخضر
 44مسمي دمحم فاروؽ

مدير مخبر بحث

 07زوبير صفية
 08بوزياف دمحم

 43غزيني يونس

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

 40بشير بويجرة نور الديف مدير مخبر بحث
 42حرواؿ نبيمة
 45رزؽ هللا بغداد

مدير مخبر بحث

 47تاج الديف عبد العزيز

مدير مخبر بحث

 42منتوري زىية

مديرة مخبر بحث
مديرة مخبر بحث

 48شويشة بدرة
 49مختاري حورية

مديرة مخبر بحث

 00بوبكر دمحم

مدير مخبر بحث

 03تومي ىواري
 04إدار عائشة

 00سراج سيد أحمد
 02بف سعيد فاطمة

مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث

مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  08ديسمبر 2015المحدد
يعدل القرار رقم 1228
قرار رقم  160مؤرخ في  16مارس ّ 2016
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الطب بكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة -وىران1
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 -بمقتضى المرسوـ رقـ  211-84المؤرخ في

21

ذي القعدة عاـ

المتمـ،
بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ فيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في

25

24

1404

رجب عاـ

الموافق  18غشت سنة

1436

الموافق

جمادى الثانية عاـ  1424الموافق

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافقيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في
 وبموجب القرار رقـ 1228ّ
لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -وىراف،1
08

ديسمبر

2015

30

مايو سنة
23

2015

الذي

غشت سنة ،2003

يناير سنة

2013

الذي

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

المؤرخ في
وبناء عمى إرساؿ جامعة أحمد بف بمة -وىراف 1رقـ ّ 03
 ًيـقـــرر ما يأتي:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

14

1984

المتعّمق

17

جانفي .2016
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب
بجامعة أحمد بف بمة -وىراف.0

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -وىراف،0
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  : 0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة -وىراف ،0كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  08ديسمبر2015
يعدل القرار رقم 1228
ممحق بالقرار رقم  160مؤرخ في  16مارس  2016الذي ّ
ّ

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الطب بكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة -وىران1
الرقم االسم والمقـب
0
4
0
2
5
2
7

شمبي عبمة

بوكرش عبد الباقي
بوشريط حسف
عباس شكيب

كريميل بو عبد هللا

خمميش بمعربي

بومسموت سميـ

الصفـة

أستاذ استشفائي جامعي ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

أستاذ استشفائي جامعي
أستاذ استشفائي جامعي

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "ب"

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  08ديسمبر  2015المحدد
يعدل القرار رقم 1230
قرار رقم  161مؤرخ في  16مارس ّ 2016
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الصيدلة بكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة -وىران1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  211-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984المتعّمقالمتمـ،
بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 ،2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  08ديسمبر  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 1230ّ
لقسـ الصيدلة بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -وىراف،0
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المؤرخ في  17جانفي .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة أحمد بف بمة -وىراف 0رقـ ّ 03
 ًيـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب
بجامعة أحمد بف بمة -وىراف.0

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب بجامعة أحمد بف بمة -وىراف،0
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  : 0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمد بف بمة -وىراف ،0كل فيما يخصو،
بتطبيق أحكاـ ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  08ديسمبر2015
يعدل القرار رقم 1230
ممحق بالقرار رقم  161مؤرخ في  16مارس  2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الصيدلة بكمية الطب بجامعة أحمد بن بمة -وىران1
الرقم االسم والمقـب
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دالّوي يحي
موساوي نسيمة

رزؽ هللا حسيبة

تومي ىواري

بمعروي اللة ستي

أبركاف مريـ سامية
موساوي رشيد

زواقي سعاد

الصفـة

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيسة القسـ

أستاذة استشفائي جامعي
أستاذ استشفائي جامعي

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

أستاذة مساعد استشفائي جامعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعدل القرار رقم  19المؤرخ في  13جانفي  2016المحدد القائمة
قرار رقم  162مؤرخ في  16مارس ّ 2016
االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
و
المتضمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

المتضمف
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  162-10المؤرخ في  15رجب عاـ  1431الموافق  28يونيو  2010وّ
إنشاء مدرسة تحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبموجب القرار رقـ  19المؤرخ في  13جانفي  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلممدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف،

 -وبناء عمى إرساؿ المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف المؤرخ في 24

ً
فيفري .2016

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في
العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف.

المادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بتممساف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بتممساف ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ

العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02مارس 4302
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعدل القرار رقم  19المؤرخ في
ممحق بالقرار رقم  162مؤرخ في  16مارس  2016الذي ّ
 13جانفي  2016المحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لممدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بتممسان

الرقم االسم والمقـب

الصفـة

0

ساىل سيدي دمحم

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة

4

مطعيش دمحم األميف

0

عمياف عبد الغني

مدير مساعد مكّمف بالتّكويف المتواصل والعالقات الخارجية
مدير مساعد مكّمف بالدراسات

2

صوير ميدي

5

زعيتر نوفل

2

بف بوزياف دمحم

أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف

7

بوثمجة عبد الناصر

أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد-تممساف

8

مولسيوؿ أحالـ

مسؤولة المكتبة
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أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل عف أساتذة المدرسة
ممثّل عف األساتذة المساعديف
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قرار رقم  163مؤرخ في  16مارس  ،2016يحدد قائمة لجان االمتحانات لمحصول
عمى شيادة الدراسات الطبية الخاصة في الطب والصيدلة وطب األسنان وتشكيمتيا
( دورة إستدراكية من  3أفريل إلى  28أفريل .)2016
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  03ديسمبر  ،1971المتضمف إنشاء شيادة الدراسات الطبيةالخاصة،
 -وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ فػي  25رجب عػػاـ  ،1436الموافق  14مايو سنة 2015

والذي يتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  236-11المؤرخ في  03جويمية سنة  ، 2011المتضمف قانوف المقيـ فيالعموـ الطبية،
 وبمقتضػػى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  40المؤرخ في  25فيفري سنة  ،1989المتضمف تنظيـ الدراسات والتقييـ والتدرج فيالدراسات الطبية المتخصصة،
 وبموجب القرار رقـ  91المؤرخ في  26مارس سنة  ،2012الذي يحدد قواعد تنظيـ وسير المجاف البيداغوجيةالجيوية لمتخصصات في العموـ الطبية والمجاف البيداغوجية الوطنية لمتخصصات في العموـ الطبية،
 وبموجب القرار رقـ  1137المؤرخ في  4نوفمبر سنة  ،2015الذي يتضمف تنظيـ طور التكويف لنيل شيادةالدراسات الطبية الخاصة ويحدد كميفيات تقييميا والتدرج فييا.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تحدد قائمة لجاف االمتحانات لمحصوؿ عمى شيادة الدراسات الطبية الخاصة وتشكيمتيا (دورة
إستدراكية مف  3أفريل  2016إلى  28أفريل  ،) 2016طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.
حرر بالجزائر في  02مارس 4302
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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LISTE ET COMPOSITION DES JURYS DE L’EXAMEN NATIONAL DU DIPLOME
D’ETUDES MEDICALES SPECIALES DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016
I-SPECIALITES MEDICALES
SPECIALITES

1/ANESTHESIE REANIMATION

MEMBRE DES JURYS
Président : Pr GUERINIK Mohamed

LIEUX D’EXERCICES
Alger

Membres Titulaires :
Pr GRIENE Brahim
Pr TOUDJI Ahmed
Pr SOUILAMAS Nazim Nedjmeddine
Pr MAHIAOUI Riad
Pr BOUDAHANE Omar
Pr CHOUKH Sofiane
Pr CHOUICHA Badra
Pr BENAHMED Amine

Alger
Alger
Alger
Alger
Constantine
Constantine
Oran
Oran

Président : MENTOURI Zahia

2/ANESTHESIE REANIMATION
PEDIATRIQUE

Oran

Membres Titulaires :
Pr BOULEDROUA Mohamed Salah
Pr SOUILAMAS Nazim Nedjmeddine
Pr NEGADI Mohamed Amine
Pr BAATOUCHE Djamila
Membre suppléant :
Pr KHEMLICHE Belarbi
Président : Pr BOUAFIA Mohamed Tahar
Membres Titulaires :

3/CARDIOLOGIE

4/DERMATOLOGIE ET
VENEREOLOGIE

5/DIABETOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE ET
MALADIES METABOLIQUES

228

2016 الثالثي األول

Pr KRIM Messad
Pr BENKHEDDA Salim
Pr HAMMOUDI Naima
Pr DIAB Nadia
Pr AIT ATHMANE Mouloud
Pr MEZIANE Abderahim
Membre suppléant :
Pr AOUDIA Yazid

Oran
Blida
Alger
Alger
Alger
Alger
Annaba
Tlemcen
Alger

Président : Pr AMMAR KHODJA Aomar
Membres Titulaires :
Pr BOUDGHENE STAMBOULI Omar
Pr BOUHARATI Dalila
Pr SALHI Aicha
Dr CHEHAD Ahmed Samouel
Président : Pr LEZZAR El-Kassam
Membres Titulaires :
Pr OUDJIT Brahim
Pr OUAHID Safia
Pr FOUDIL Dalila
Pr AMANI Mohamed Lamine
Pr OULD KABLIA Samia
Pr NOURI Nassim

Constantine
Alger
Oran
Oran

Alger
Tlemcen
Alger
Alger
Constantine
Constantine
Alger
Alger
Alger
Oran
Alger
Constantine
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6/EPIDEMIOLOGIE ET
MEDECINE PREVENTIVE

7/ GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE

8/HEMATOLOGIE

9/HEPATO-GASTROENTEROLOGIE

10/ INFECTIOLOGIE

11/ MEDECINE INTERNE
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Président : Pr ZOUGHAILECHE Djamel
Membres Titulaires :
Pr HAMMOUDA Doudja
Pr DJOUDI Fatima Zohra
Pr HOUTI Leila
Pr MIDOUM Nouri
Pr BELKADI Mounia
Pr KHELLIL Mebarek
Président : Pr CHAIB Rachid
Membres Titulaires :
Pr DJENAOUI Tahar
Pr ADJALI Mohamed
Pr DERGUINI Mourad
Pr GUERROUMI Smail
Pr BELATECHE Badra
Pr HIBA Fatma
Pr BOUZIDI ZOUBIR
Pr BOURAOUDJ Mohamed
Présidente: Pr BELAHNI Meriem Fadila
Membres Titulaires :
Pr AIT ALI Hocine
Pr BEKADJA Mohamed Amine
Pr SIDI MANSOUR Noureddine
Pr GRIFI Fatiha
Pr MESLI-BENGUELA Naima
Pr RAMAOUNE Mohamed
Président : Pr BOUASRIA Hamza
Membres Titulaires :
Pr BERKANE Saadi
Pr DEBZI Nabil
Pr HAKEM Shehrazed
Pr HAMMADA Talel
Membre suppléant :
Pr BAGHDADI Malika
Président : Pr LAOUAR Maamar
Membres Titulaires :
Pr BACHA Djaffer
Pr NOUASRIA Boubekeur
Pr AIDAOUI MEKKI
Pr AIT HAMMOUDA Rabah
Pr ABDENNOUR Djameleddine
Pr MOUFFOK Nadjet
Membre suppléant :
Pr TRIMA Abdelwaheb
Président : Pr BROURI Mansour
Membres Titulaires :
Pr BELHADJ Mohamed
Pr BOUCELMA Malika
Pr OUADAHI Nacer
Pr BIAD Ahmed
Pr AYOUB AYADI Soraya
Pr MALEK Rachid
Pr HANECHE Kamel
Pr BERROUIGUET Abdesalem

Constantine
Alger
Alger
Oran
Oran
Constantine
Constantine
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Oran
Oran
Annaba
Constantine
Alger
Tizi-ouzou
Oran
Constantine
Annaba
Tlemcen
Alger
Oran
Alger
Alger
Oran
Constantine
Oran
Annaba
Alger
Béjaia
Annaba
Batna
Constantine
Oran
Annaba
Alger
Oran
Alger
Blida
Alger
Alger
Sétif
Constantine
Tlemcen
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12/MEDECINE LEGALE ET
DROIT MEDICAL ET ETHIQUE

13/MEDECINE NUCLEAIRE ET
IMAGERIE MOLECULAIRE

14/MEDECINE PHYSIQUE ET
READAPTATION

15/MEDECINE DU SPORT

16/MEDECINE DU TRAVAIL

17/NEUROLOGIE

230

2016 الثالثي األول

Président : Pr BENHARKAT Abdelaziz
Membres Titulaires :
Pr OUSSADIT Abdessamed
Pr BELHADJ Rachid
Pr BELOUM Abdelmadjid
Pr MOSTEFAOUI Azzedine
Membre suppléante :
Pr BENKOBI Saadia
Président : Pr BOUYOUCEF Salaheddine
Membres Titulaires :
Pr BERBER Necib Ouahid eddine
Pr HAFFAF Mehdi
Pr MENAD Fatiha
Membres suppléants :
Pr AMIMOUR Assia
Pr MEDJEHEDI Abdelkader
Président : Pr AHRAS Ahmed
Membres Titulaires :
Pr NOUAR Abdelkhalek Chérif
Pr AKDADER MAHIOU Saliha
Pr BENSABER Ouassim
Pr LEMAI Soumeya
Membres suppléants :
Pr BELMIHOUB Abderrezak
Pr HEBHOUB Rachid

Constantine
Tlemcen
Alger
Constantine
Alger
Sétif
Alger
Tlemcen
Alger
Alger
Alger
Tlemcen
Alger
Blida
Alger
Sidi-Bel-Abbès
Constantine
Blida
Alger

Président : BELHOCINE Mourad
Membres Titulaires :
Pr GHOUINI Ahmed
Pr KACHENOURA
Membre suppléante :
Pr DAIMALLAH Fadhila

Alger

Président : Pr LAMARA Mohammed

Alger

Membres Titulaires :
Pr HADDAR Mustapha
Pr HADDAD Mustapha
Pr OULD KADI Farid
Pr KAMEN Fouzia
Membres suppléants :
Pr SAAD Malika
Pr TOURAB Djamel
Président : Pr AREZKI Mohamed
Membres Titulaires :
Pr ATTAL Elias
Pr TOUBAL Nabila
Pr MAKRI Samira
Pr DAOUDI Smail
Pr M’ZAHEM
Pr BOUCHENAK KHELLADI Djaouad

Blida
Alger
Alger

Alger
Constantine
Oran
Sétif
Alger
Annaba
Blida
Alger
Annaba
Alger
Tizi-Ouzou
Constantine
Tlemcen
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18/NEPHROLOGIE

19/ONCOLOGIE
MEDICALE

Président : Pr BENABADJI Mohamed
Membres Titulaires :
Pr REMACHE Azzedine
Pr HADDOUM Farid
Pr IFTENE Daouia
Pr BENMANSOUR Mustapha
Pr ATIK Ahsene
Membres suppléants :
Pr KASTALI Mourad
Pr BOUBHCHIR Mohand Akli

Blida
Tizi-Ouzou

Présidente : Pr.SADOUKI Mohamed

Alger

Membres Titulaires :
Pr. SMAILI Farida
Pr. FILLALI Taha
Pr .GHOMARI Soumaya
Pr. YAMOUNI Mohamde
Membres Suppléants :
Pr. KERBOUA Asma
Pr. OUKAL Mohamed

20/OPHTALMOLOGIE

Président : Pr. SELMANE Djamel

21/ OTO-RHINOLARYNCOLOGIE

22/PEDIATRIE
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Membres Titulaires :
Pr. ZEMIRLI Omar
Pr. YAHI Nadia
Pr .DOUCHE Sadek
Pr. BOUCHAIR Abderrezak
Membres Suppléants :
Pr. MOUZALI Amina
Pr. BEDDAR Lamia

Alger
Alger
Alger
Tlemcen
Annaba

Blida
Constantine
Tlemcen
Oran
Alger
Alger

Président : Pr. NEHILI FATMA Zohra
Membres Titulaires :
Pr. TIAR Malika
Pr. KHERROUBI Rafika
Pr .AILEM Amar
Pr. GHEMRI Nadia
Pr BOUSSALAH Meriem
Membres Suppléants :
Pr. OUSLIM Nadia
Pr. BENABOURA Saliha

Alger

Oran
Alger
Alger
Alger
Alger
Tlemcen
Oran
Oran
Alger
Alger
Alger
Annaba
Sétif
Alger
Alger

Président : Pr.LARABA Abdenour

Alger

Membres Titulaires :
Pr. BOUKHELLAL HOURIA
Pr. SARI-AHMED Mahfoud
Pr .BOUHADJI-CHRIF Nacera
Pr. BOUZERAR Zair
Pr. BENDEDOUCHE Ahmed Salih
Pr. SAHBATOU Rédouane
Pr. BOUDERDA Zahia
Pr. BIOUD Belgacem

Alger
Alger
Alger
Alger
Tlemcen
Oran
Constantine
Sétif
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23/PNEUMOPHTYSIOLOGIE

24/PSYCHIATRIE

25/ RADIOTHERAPIEONCOLOGIE

26/RHUMATOLOGIE

Présidente : Pr. BENCHARIF Nadia
Membres Titulaires :
Pr. BENALI Rachid
Pr. MEKIDECHE Dalila
Pr .MAKHLOUFI Mohamed Tayeb
Pr. TARIGHT Samia
Pr. BENANI Abdelatif
Membres Suppléants :
Pr. KHELIOUENE Assia
Pr. L’HADJ Mohamed
Président :
Pr.KACHA Farid
Membres Titulaires :
Pr. BENCHARIF Mohamed Amine
Pr. SEMAOUN Boualem
Pr .AZZEDINE Ratiba
Pr. ALOUANI Mohamed Lamine
Membres Suppléants :
Pr. TABTI Madjid
Pr. SEHIM Sonia
Président : Pr.DALI YOUCEF Ahmed Fethi
Membres Titulaires :
Pr. DJEMAA-BENDJADIA Aicha
Pr. MEKKI Fatima
Pr .OUKRIF Seam
Pr. AID MAMA
Membre Suppléant :
Pr. LAHMAR Kheira
Président :
Pr.BENZAOUI Ahmed
Membres Titulaires :
Pr. BRAHIMI Nadjia
Pr. DAHOU Chafia
Pr .LEFKIR Salima
Pr. HANNI Fella
Membres Suppléants :
Pr. ABI-AYED Abdellatif
Pr. HAOUICHET Chafika

Alger
Annaba
Alger
Alger
Alger
Oran
Alger
Alger
Alger
Blida
Alger
Oran
Sétif
Alger
Alger
Oran
Constantine
Alger
Alger
Oran
Oran
Oran
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Blida

II - SPECIALITES FONDAMANTALES
SPECIALITES

1/ANATOMIE GENERALE

2/ANATOMIE ET CYTOLOGIE
PATHOLOGIQUE
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MEMBRE DES JURYS
Président : Pr. HAMMOUDI Si Salah
Membres Titulaires :
Pr . GHEBRIOUT Boudjemaa
Pr .MAHDADI SALAH
Pr .BABA AHMED Mustapha
Pr. BENGUERRAH Abdelkader
Président :
Pr. TOU Abdenacer
Membres Titulaires :
Pr. AMIR ZIN Charef
Pr. BELARBI Ayed
Pr. LEMAICI Nasreddine
Pr. MAMERI Saadia
Membres suppléantes :
Pr. HANNACHI Leila
Pr. CHAHER Nabila

LIEUX D’EXERCICES
Alger
Oran
Sétif
Oran
Alger
Sidi Bel Abbés
Alger
Blida
Constantine
Alger
Alger
Alger
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3/BIOCHIMIE

4/BIOPHYSIQUE

5/HEMOBIOLOGIE ET
TRANSFUSION SANGUINE

6/ HISTOLOGIE-EMBRYOLOGIE
ET GENETIQUE CLINIQUE

7/ IMAGERIE MADICALE ET
RADIOLOGIE

8/I MMUNOLOGIE

9/MICROBIOLOGIE
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Président :
BELLAHSENE Zina
Membres Titulaires :
Pr. KHELIF Akila
Pr. IMESSAOUDENNE Belaid
Pr. ABOU Omar
Pr. BENHARKAT Sadek
Membres suppléants :
Pr. CHIKOUCHE Amar
Pr. CHERIFI Mohamed El Hadi
Président : Pr. BENYOUCEF Mohamed
Membres Titulaires :
Pr. BABA AHMED Abaderezak
Pr. SENOUCI BEREKSI Rafik
Pr. LAKEHAL Fouzia
Présidente : Pr ZERHOUNI Fatiha
Membres Titulaires :
Pr. OUELAA Hanifa
Pr. HARITI Ghania
Pr. HERIECHE Farida
Pr. MERAD –BOUDIA Nadia
Membre suppléante :
Pr. HADJ- ALI Soraya
Président : Pr. ABDELLALI Mohamed
Membres Titulaires :
Pr. MEBAREK Kheira
Pr. AOUATI Saida
Pr. BELAMINE Hanifa
Pr. FELILISSA Khadidja
Président : Pr. MANSOURI Boudjemaa
Membres Titulaires :
Pr. BENDIB Abdelkrim
Pr. BOUBRIT Mustapha
Pr. BOUBENDIR Naser-eddine
Pr. BESSAID
Pr. BOUKADOUM Nassim
Membres suppléants :
Pr. SEDDIKI-AOUICHE Karima
Pr. OURRAD El Mountassir
Président : Pr. MEGHLAOUI Ali
Membres Titulaires :
Pr. ATTAL Nabila
Pr. DJIDJIK Réda
Pr. BOUALI Yousef
Pr. MERRICHE Sabiha
Présidente : Pr BOULAHBAL Fadéla
Membres Titulaires :
Pr. KHALED Safia
Pr. AIT KAKI Brahim
Pr. SAHLI farida
Pr. ZERROUKI Ali
Membres suppléants :
Pr. OUAR Mounira
Pr. AMOURA Kamel

Alger
Alger
Alger
Oran
Annaba
Alger
Alger
Tlemcen
Tlemcen
Sidi Bel Abbés
Alger
Alger
Annaba
Alger
Alger
Tlemcen
Alger
Alger
Oran
Constantine
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Oran
Annaba
Alger
Alger
Blida
Alger
Alger
Oran
Annaba
Alger
Alger
Constantine
Sétif
Alger
Alger
Annaba
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10/PARASITOLOGIEMYCOLOGIE

11/PHARMACOLOGIE
CLINIQUE

12/PHYSIOLOGIE CLINIQUE et
EXPLORATION FONCTIONNELLE
METABOLIQUE ET NUTRITION

13/PHYSIOLOGIE CLINIAUE et
EXPLORATION FONCTIONNELLE
CARDIO-RASPIRATIORE et de
l’EXERCICE

14/NEUROPHYSIOLOGIE
CLINIQUE et EXPLORATION
FONCTIONNELLE DU SYSTEME
NERVEUX

Président : Pr. HAMRIOUI Boussad
Membres Titulaires :
Pr. BACHI Fatma
Pr. FENDRI Alaoua Hichem
Pr. BENAISSA Sihem
Pr. CHEKIRI Mey
Présidente : Pr. LOUMI Nadjat
Membres Titulaires :
Pr. BAOUGH Leila
Pr. HAMMOUDI Naima
Pr. AIOUAZ Khadidja
Pr. AOUAMEUR Rachida
Président : Pr. KHELFAT Kheiredine
Membres Titulaires :
Pr. GHOUINI Ahmed
Pr. NEDJAR Faycal
Dr. BOUDJEMAA Abdelkader
Dr. GHEDJATI Reda
Membres suppléantes :
Dr. KADIM Souhila
Dr. SOUALMI Djaouida
Président : Pr. MEHDAIOUI Hacène
Membres Titulaires :
Pr. BOUGRIDA Mohamed
Pr. AISSAOUI Adel
Pr. BENARAB Yasmina
Pr. SOUALMI Youcef
Président : Pr CHAOUCH Athmane
Membres Titulaires :
Pr. TOUMI Faycel
Pr. HANTALA Rachida
Pr. DERICH Si Ahmed
Pr. KACI Rachida
Membre suppléant :
Pr. SALEM Sofiane

Alger
Alger
Constantine
Annaba
Blida
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Blida
Constantine
Sidi Bel Abbes
Batna
Alger
Annaba
Constantine
Constantine
Constantine
Annaba
Oran
Alger
Alger
Alger
Oran
Tizi Ouzou
Alger

III/ SPECIALITES CHIRURGICALES
SPECIALITES

1/ CHIRURGIE GENERALE
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MEMBRES DES JURY
Président : Pr. SI AHMED MEHDI
Membres Titulaires :
Pr. BENELOUAZZANE Bourhaneddine
Pr. BOUCHENAK Kamel
Pr.ABI AYAD Chakib
Pr. BOUALGA Omar
Pr. BOUALLOI Fouad
Pr. DJENNAOUI Azzedinne
Pr. OUDAI Abdelouaheb
Pr. BRIXI
Membre suppléant :
Pr. MEDJDOUB Mohamed

LIEUX D’EXERCICES
Blida
Constantine
Setif
Tlemcen
Oran
Tlemcen
Alger
Bejaia
Tlemcen
Blida
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2/CHIRURGIE
CARDIAQUE

3/ CHIRURGIE MAXILLOFACIALE

4/ CHIRURGIE
NEUROLOGIQUE

5/ CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE ET
TRAUMATOLOGIE

6/ CHIRURGIE
PEDIATRIQUE

7/ CHIRURGIE PLASTIQUE
RECONSTRUCTRICE
ESTHTIQUE ET DE LA
BRULIGIE
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Président : Pr. OULD ABDERAHMANE
Membres Titulaires :
Pr. AMRANE Mohand
Pr. NOUAR Mohamed Amine
Pr. ROUDOCI Kheireddine
Pr. DJAFER Boulanouar
Pr. BRAHAMI Abdemalek
Membres suppléants :
Pr. DJENAS Mahfoud
Pr. HIMEUR Hakim
Président : Pr. SAIDI Abdelkrim
Membres Titulaires :
Pr. BENSADALLAH Rabah
Pr. FERDJAOUI Abdelkader
Pr. BENMOUHOUB Abdelghani
Pr. KHEMILI El Hachemi
Président : Pr. DJENNAS Mohamed
Membres Titulaires :
Pr. BENBOUZID Tahar
Pr. BOUAZIZ Mourad
Pr. KHALDI Yacine
Pr. BAKHTI Souad
Membres suppléants :
Pr. GUENAN
Pr. BOUAITA Kamel
Président : Pr. NOUAR M’hamed
Membres Titulaires :
Pr. HAMIDANI Mourad
Pr. ZIDANI Houria
Pr.KISSI Mohamed Seghir Hamdane
Pr. KIHAL Mohamed
Pr. KHERNANE Nacereddine
Pr. KEHAL Youcef
Membres suppléants :
Pr. AZZOUZ Safia
Pr. MEZIANI Nassima
Président : Pr. HANTALA Djaffar
Membres Titulaires :
Pr. BOUSSOUF Mohamed Saleh
Pr. DJIDJELI Nacer
Pr. ACIMI Smail
Pr. SI AHMED Madjid
Pr. DAHOU Amel
Membre suppléant :
Pr. SAADAOUI Messaouda
Président : Pr. DJOUCDAR Samir
Membres Titulaires :
Pr. METICHE Badreddine
Pr. BOUATTOU Fadila
Pr. HAZMOUNE Zahia
Pr. ZINAI Leila
Membre suppléant :
Pr. BACHA Djaffer

Oran
Alger
Alger
Alger
Alger
Constantine
Alger
Alger
Constantine
Blida
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Annaba
Tlemcen
Alger
Alger
Alger
Alger
Blida
Sétif
Tlemcen
Alger
Batna
Constantine
Alger
Alger
Alger
Constantine
Alger
Oran
Alger
Oran
Blida
Blida
Alger
Alger
Constantine
Oran
Alger
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Président : Pr. LECHEHEB Mohamed
8/ CHIRURGIE
THORACIQUE

9/ CHIRURGIE
UROLOGIQUE

10/ CHIRURGIE
VSCULAIRE

Oran

Membres Titulaires :
Pr. SI-MRABET Azzedine
Pr. MEDJDOUB mohamed Yassine
Pr. ACHOUR Karima
Pr. TALEB Chaib

Oran
Alger
Alger
Constantine

Président : Pr. ATTAR Abderrahmane
Membres Titulaires :
Pr. DAHDOUHI Abderrezak
Pr. KADI Abdelkrim
Pr. LOUNICI Mostafa
Pr. CHIBANE Abdelaziz
Pr. GAACHI Abdelhakim
Pr. YOUSFI Mostafa Djamel
Président : Pr. BERTAL Amar
Membres Titulaires :
Pr. BOUAYAD Mohamed Nadjib
Pr. BOUZIDI Mohamed
Pr. KANOUN Hamid
Pr. CHELBI Elyes
Membre suppléant :

Oran
Constantine
Annaba
Alger
Alger
Alger
Oran
Alger
Oran
Oran
Alger
Alger

Pr. BOUZIANE Leila

Oran

VI/ SPECIALITES PHARMACEUTIQUES
SPECIALITES

1/ BIOLOGIE CLINIQUE

2/ CHIMIE ANALYTIQUE

3/ CHIMIE MINERALE
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MEMBRES DES JURY
Président : Pr. ADJMI HAMMOUDI Haiet
Membres Titulaires :
Pr. AMHIS Wahiba
Pr. YARGHI Lyes
Pr.AIT HAMOUDI
Pr. HACHEMI Fatma
Membres suppléants :
Pr. MENDI Khalida
Pr. MECABIH
Pr. ZENATI Akila
Pr. BOUCHENE Zahida
Pr. GOURARI Samir
Président : Pr. GHEYOUCHE Rachida
Membres Titulaires :
Pr. HADEF Youcef
Pr. BOUDIS Abdelhakim
Pr. MOUSSAOUI Rachid
Pr. DJEBROUNI Karima
Président : Pr. KACIMI Ghouti
Membres Titulaires :
Pr. MERAH Abdelali
Pr. AHMIS Hayet
Pr. IMOUDACHE Hicham
Pr. BOULEDROUA Samia
Membre suppléant :
Pr. BOUCHERIH Mehdi

LIEUX D’EXERCICES
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Alger
Annaba
Alger
Oran
Alger
Alger
Annaba
Alger
Blida
Annaba
Alger

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Président : Pr. HADJADJ –AOUL Fatma Zohra
Membres Titulaires :
Pr. DELLAOUI Yahia
Dr. NEGHRA Abdelhak
4/ CHIMIE
THERAPEUTIQUEMINERALE Dr. EL –MAOUHEB Farida
Dr. HADHOUM Nadia
Membre suppléant :
Dr. REBBAH Farah

5/ CRYPTOGAMIE ET
BOTANIQUE MEDICALE

6/ HYDROLOGIEBROMATOLOGIE

Président : Pr. SMATI Dalila
Membres Titulaires :
Dr. BENMOKHTAR M’Barka
Dr. BAADOUD Imen
Dr.CHELGHOUM Mustapha
Dr. AMROUNE Abdelkader
Membres suppléants :
Dr. DAHMOUNE Amina
Dr. FERHAT Hamida Asmaa

Oran
Annaba
Alger
Tizi -Ouzou
Alger
Alger
Alger
Alger
Sidi Bel Abbes
Batna
Tizi -Ouzou
Alger

Président : Pr. HADJOUDJ Ouahiba
Membres Titulaires :
Dr. SAOUD Zahia
Dr. GAOUAR Zakaria
Dr. HALIMA-SALEM Aziz

Alger
Alger
Oran
Annaba

Membres suppléants :
Dr. BENSEMMANE Radia
Dr. NEBIA Nesrine

Alger
Alger

Président : Pr. GHANASSI Fatima Zohra
Membres Titulaires :
Pr. CHAFAI Ncera
Pr. MOUSSAOUI Nassima
Pr. DJERABA Samia
7/ PHARMACIE GALENIQUE
Pr. NOUAS Mohamed

Alger
Annaba
Oran
Alger
Alger

Membres suppléants :
Dr. BEYAZ Awatif
Dr. AMAR YAHIA Mounira

8/ PHARMACOGNOSIE

Alger

Alger
Alger

Président : Pr. AMOURA BOUGHANDJIOUA Nadia
Membres Titulaires :
Dr. BOUZABATA Amel
Dr. BOUKHALFA Djamel
Dr. LARDJEM Abderahmane
Dr. ADJAILIA Imen

Annaba
Annaba
Alger
Oran
Annaba

Membres suppléants :

9/ PHARMACOLOGIE
PHARMACEUTIQUE
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Dr. NABTI Bachir
Dr. ARAR Karima
Président : Pr. MANSOURI Mohamed Benslimane
Membres Titulaires :
Pr. MANSOURI Kamel
Pr. TOUMI Houari
Pr. CHADER Henni
Pr. GALEM Hocine

Alger
Blida
Alger
Alger
Oran
Alger
Batna
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10/ TOXICOLOGIE

Président : Pr. ABTROUN Rania
Membres Titulaires :
Pr. AZZOUZ Mohamed
Pr. REZKALLAH Haciba
Pr. MAMMAR Mohamed
Pr. DJAFER Rachid
Membre suppléant :
Pr. KADDOUR Selma

Alger
Alger
Oran
Alger
Annaba
Alger

V/ SPECIALITES MEDECINE DENTAIRE
SPECIALITES

1/ ODONTOLOGIE
CONSERVATRICE

2/ ORTHOPEDIE DENTOFACIALE

3/PARODONTOLOGIE

4/ PATHOLOGIE ET
CHIRURGIE BUCCALE

5/ PROTHESE
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MEMBRES DES JURY
Président : Pr. BOUDRAA Abdellah
Membres Titulaires :
Pr. SID Rachid
Pr. SERADJ Sid Ahmed
Pr. GHODBANE Nadia
Pr. OUDGHIRI Fouad
Membre suppléant :
Pr. BOUGHABAL Zahida
Président : Pr. LARABA Safia
Membres Titulaires :
Pr. SI AHMED Fatma
Pr. BELBAHI EL Hadi
Pr. AHMED FOUATIH Noureddine
Pr. BOULEMKHALI Abdenasser
Président : Pr. BOUZIANE Djamila
Membres Titulaires :
Pr. BENKEMOUCHE Aicha
Pr. BRIHOUM Saliha
Pr. KHASSANI Djamila
Pr. MEDDAD Malika
Membres suppléants :
Pr. MAKHRELOUF Leila Khadidja
Pr. ZAGUEZ Mounir
Président : Pr. SAIDI Abdelkrim
Membres Titulaires :
Pr. BENSADALLAH Rabah
Pr. FERDJAOUI Abdelkader
Pr. BENMOUHOUB Abdelghani
Pr. KHEMILI El Hachemi
Président : Pr. BOUZIANE Mohamed
Membres Titulaires :
Pr. TABBI ANENI Nadia
Pr. NABID Abderahmane
Pr. ABDELMEZIEM Madjid
Pr. AIT MEHDI Mehdia

LIEUX D’EXERCICES
Alger
Annaba
Oran
Constantine
Tlemcen
Alger
Alger
Alger
Annaba
Oran
Blida
Oran
Annaba
Alger
Oran
Alger
Oran
Annaba
Constantine
Blida
Alger
Alger
Alger
Oran
Annaba
Alger
Alger
Alger
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قرار رقم  164مؤرخ في  16مارس  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم

االتصاالت السمكية والالسمكية بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية والالسمكية بكمية اليندسة
 ًالمؤرخ في  06جانفي .2016
الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية والالسمكية بكمية اليندسة الكيربائية
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

المــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية والالسمكية بكمية اليندسة
الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممحق بالقرار رقم  164المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم االتصاالت السمكية والالسمكية بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الرقم االسم والمقـب
0
4
0

شواكري سيد أحمد
سقاؿ سيدي دمحم

جباري عمي
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الصفـة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ
أستاذ
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2

نعوـ رافح

أستاذ

5

األحمر سيدي أحمد

أستاذ

2

صديقي عمي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

7

فاسي بف عتو

أستاذ محاضر قسـ "ب"

8

جباري عمي

9

غاز عبد الكريـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  165مؤرخ في  16مارس  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإللكتروتقني بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة
 ًالمؤرخ في  04جانفي .2016
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي

ليابس -سيدي بمعباس.

المـــــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المـــــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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ممحق بالقرار رقم  165المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم اإللكتروتقني بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الرقم االسم والمقـب
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سايح ىواري

الصفـة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

0
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2
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5
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2
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7
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أستاذ محاضر قسـ "أ"

8
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أستاذ مساعد قسـ "أ"

9

معمر دمحم

أستاذ مساعد قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  166مؤرخ في  16مارس  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اإللكترونيك بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة
 ًالمؤرخ في  06جانفي .2016
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي

ليابس -سيدي بمعباس.
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المـــــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة
جياللي ليابس -سيدي بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المــــــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممحق بالقرار رقم  166المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسم اإللكترونيك بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الرقم االسم والمقـب
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أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  167مؤرخ في  16مارس  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس-
 ًالمؤرخ في  20جانفي .2016
سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس-

سيدي بمعباس.

المــــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس-
سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المــــــــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  167المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  168مؤرخ في  16مارس  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم اإلنسانية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية
 ًالمؤرخ في 24فيفري .2016
واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى:تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية

بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

الــمـــــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

الــمــــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممحق بالقرار رقم  168المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم اإلنسانية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الرقم
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االسم والمقـب
بوشنافي دمحم

تيزي ميمود

لونيسي براىيـ
مجاود دمحم

بمب اروات بف عتو

شخوـ سعدي

سحولي بشير

عشاش نوريف

جميل بف عتو

الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

أستاذ
أستاذ
أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعد قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  169مؤرخ في  16مارس  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم االجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّالمتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس ،المعّدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي األول 2016

245

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية
 ًالمؤرخ في 24فيفري .2016
واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

المــادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية
واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا الق ارر.

المــــــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

ممحق بالقرار رقم  169المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
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مخموؼ سيد أحمد

بمعربي منور

مغربي زيف العابديف

لبعير بمعباس
شيخ فتيحة

بف طرات جموؿ

سيالي دمحم

صديقي عبد النور
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الصفـة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار رقم  170مؤرخ في  16مارس  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس

العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة

المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
2015و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق23غشتسنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير
ّ
 2003الذي ّ
ىا،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي
 ًالمؤرخ في 24فيفري .2016
ليابس -سيدي بمعباس ّ
يـقـــرر ما يأتي:

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

المتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي

ليابس -سيدي بمعباس.

المـــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المـــــادة  :0يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  02مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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ممحق بالقرار رقم  170المؤرخ في  16مارس  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

المجمس العممي لكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
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شخوـ سعدي
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مغربي زيف العابديف أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثل األساتذة عف قسـ العموـ االجتماعية

سيالي دمحم

صديقي عبد النور
ىاليمي حنيفي

بمعربي خالد

حراث خيرية

ممثل عف األساتذة المساعديف
ممثل عف األساتذة المساعديف

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

مسؤولة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  171مؤرخ في  20مارس  ،2016يحدد

القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  241-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012

المتضمف إنشاء جامعة البويرة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو،

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

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة.

المــــادة  :4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المـــــادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  43مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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 -1األعضاء المعينين:
االسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة البويرة
الصفة القطاع

 -بف تميس عبد الحكيـ

رئيس

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -خالفي رابح

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -الحبيب عبد العالي

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -بوطربوشة حميد

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -قمري أحمد

 -عاشوري نجيب

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

عضو

ممثل الوزير المكمف الصناعة والمناجـ،

 -بمقاسـ فرحي

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

 -قمين ػ ػ ػػي لزىر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالطاقة،

 -خوجة أحسف عمر

 متناني ناصر -حمادي رضا

 -بميل بوعالـ

 مراد ناصر -زادي دمحم

عضو
عضو

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،

ممثمة الوزير المكمفة بالشباب والرياضة،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

ممثل الوالي.

 -2األعضاء المنتخبين:
الصفة الهٌئة
االسم و اللمب
 -أيت يعمى عبد المجيد

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ والعموـ التطبيقية،

 -حيدوش أحمد

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات

 -عطاب حميمي

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

 -مخموؼ كماؿ

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 -زوقاغ فاتح

 -قرومي حميد

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 -زاوي عبد السالـ

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 -حراش عفاؼ

عضو ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -بف عالية وىيبة

عضو ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -سميماني دمحم

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -عثماني جميمة

عضو ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -جمعوف يعقوب

عضو ممثل منتخب عف الطمبة

 -مزيود عمر

عضو ممثل منتخب عف الطمبة.
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لرار رلم  172المؤرخ فً  20مارس  ،2016يعدل القرار رقم  475المؤرخ في  14جويمية 2014

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة
نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في
مجاالت السكن والتعمير والبناء والنقل واألشغال العمومية ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  22- 92المؤرخ في  8رجب عاـ  1412الموافق 13يناير سنة ،1992والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا

وتنظيميا المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  7جواف سنة  2009والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيفالقطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت

السكف والتعمير والبناء والنقل واألشغاؿ العمومية،

 وبمقتضى القرار رقـ  475المؤرخ في  14جويمية  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركةبيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في

مجاالت السكف والتعمير والبناء والنقل واألشغاؿ العمومية ،المعدؿ.
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ 475المؤرخ في  14جويمية  ،2014المعدؿ والمذكور أعاله،
وتحرركما يأتي:

" المادة األولى ..............................:بدوف تغيير .............................

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث
العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت السكف والتعمير والبناء والنقل

واألشغاؿ العمومية ،كما يمي:

 ،.......................... ،.......................... ،.......................... ،.......................... عف و ازرة النقل :شمة طارؽ،النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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( ...................................الباقي بدون تغيير".).................................

المــــادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  43مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  173مؤرخ في  21مارس  ،2016يعدل القرار رقم  295المؤرخ في  23جوان 2015

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273 -01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  295المؤرخ في  23جواف  ،2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةقالمة ،المعدؿ.

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  295المؤرخ في  23جواف  ،2015المعدؿ والمذكػور أعاله ،كما
ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المــــادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  40مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

 -0األعضاء المعٌنٌن:
اإلسم والمقب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة
الصفة القطاع

 -جناف عبد المجيد

رئيس

 -دريس عبد الكريـ

عضو

 -ريزي عبد المجيد
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عضو

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي

ممثل الوزير المكمف بالمالية

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف
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 -عثماني المأموف

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

 -مرادي دمحم رضا

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي

 -قديري مراد

عضو

 -بف بوريش عبد الكريـ

عضو

 -جندلي بوجمعة

عضو

 -يازة منور

عضو

 -قسمية بمقاسـ

 -خالفة سميماف

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية

ممثل الوزير المكمف بالتجارة

عضو
عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ

ممثل الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية

ممثل الوالي

 -6األعضاء المنتخبٌن:
االسم والمقب

 -شقطمي سالـ

الصفة الييئة

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي وعموـ المادة

 -بورجيبة طارؽ

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ والتكنولوجيا

 -بوعزيز ناصر

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 بف يونس عبد العزيز عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف -العياشي عميار

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات

 -جودي عبد الرحماف

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -كحل الراس عمي

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 -دمحماتني عبد الغفار

عضو ممثل منتخب عف الطمبة

 -شرقي دمحم

 معيزي رفيق -خموجي دمحم

 -صديقي مراد لطفي

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
عضو ممثل منتخب عف الطمبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  174مؤرخ في  21مارس  ،2016يحدد

القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة قسنطينة 3
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  402-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة  ،3المعدؿ ،السيما المادة  2منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
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يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة .3

المـــــادة  :4تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة  3في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المــــادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  40مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 3
 -0األعضاء المعٌنٌن:
اإلسم والمقب

الصفة القطاع

 -لطرش دمحم اليادي

رئيس ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -عقوف عمر

عضو ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -بف المجات سميرة

عضو ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -بوىالي دمحم

عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -كحموؿ داود

عضو ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

 -بف قدوار صالح

عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -بندو دمحم

عضو ممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،

 -بف تواتي عمر

عضو ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

 -بونور عبد الحفيع

عضو ممثل الوزير المكمف بالشؤوف الخارجية،

 -لباد حساف

عضو ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،

عضو ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ،

 -شيباح السعدي

 -بوقندورة عبد هللا

عضو ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -بف جاب هللا حساـ الديف

عضو ممثل الوالي.

 -6األعضاء المنتخبٌن:
اإلسم والمقب

الصفة الييئة

 -داعرة جعفر

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اليندسة المعمارية والتعمير

 -بوداود خديجة

عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الطب

 -بوروبي عبد المطيف

عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ السياسية

 -عريس سياـ

عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية ىندسة الطرائق
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 -جغار عائشة

عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة لمعيد تسيير التقنيات الحضرية

 -منصوري فاروؽ

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -بوغ اررة وحيد

عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

 -بعبع رشيد

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

 رمضاني سيف الديف -بيموؿ ضاوي

 -بولقروف عبد الرحماف

عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
عضو ممثل منتخب عف الطمبة

عضو ممثل منتخب عف الطمبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رقم  177مؤرخ في  24مارس  ،2016يعدل القرار رقم  854المؤرخ في  15سبتمبر  2014الذي يحدد

القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  214-92المؤرخ في  20ذي القعدة عاـ  1412الموافق  23مايو سنة ،1992المتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة

 4منو،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011

الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما المادة  13منو،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  854المؤرخ في  15سبتمبر  2014الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدؿ.
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  854المؤرخ في  15سبتمبر  ،2014المعدؿ ،والمذكور أعاله
وتحرر كما يأتي:

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

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية

والكيميائية ،كما يمي:

بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة:

 السيدة سوامي فرياؿ ،ممثمة وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسة،
 السيدة أبركاف مميكة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية،
 السيد جبايرية لمنور ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني،

 السيدة شمبوني إلياـ نعيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة،
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 السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
 السيدة حنيفي حكيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
 السيد بوخاوي رشيد ،ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة،

 السيدة شكشاؾ توالبي شامية ،ممثمة عف الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية".

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

المـــــادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  42مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

قرار رقم  178مؤرخ في  24مارس  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بسطيف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005

الذي يحدد ميػػاـ المدرسػ ػػة خػػارج الجامعػة و القواع ػػد الخاصػة بتنظيميا وسيػرىا ،السيمػا المػػادة  10من ػػو،

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

الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  183-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015

والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بسطبف ،السيما المادة  4منو.
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ 1426

الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعاله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بسطيف.

المــــادة  : 4تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بسطيف طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا
القرار.

المــــادة  :0ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  42مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بسطبف
 - 0األعضاء المعٌنٌن:
االسم والمقب

الصفة

القطاع

 -جناف عبدالمجيد

رئيسا

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -خنيوي نصرالديف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -بزالة عبد العزيز

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -خشة لخضر

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -حجاج عمر

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ.

عضو

 -فموح عبدهللا

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

-6األعضاء المنتخبٌن:
االسم والمقب

الصفة

الييئة

 -حب الحمص فريد

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذوي مصف األستاذية،

 -بونشادة نبيمة

عضو

ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -سبوسي زىير

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،

 -دبوز مريـ

 -مقدـ الشيماء

عضو
عضو

ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،

 -مشيد كنزة

عضو

ممثمة منتخبة عف الطمبة.

 -مخموفي عمي

عضو

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثمة منتخبة عف الطمبة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  179مؤرخ في  24مارس  ،2016يعدل القرار رقم  147المؤرخ في أول أفريل 2015

الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تممسان
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  138-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة ،1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  3منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 وبمقتضى القرار رقـ  147المؤرخ في أوؿ أفريل  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة تممساف.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  147المؤرخ في أوؿ أفريل  ،2015المعدؿ والمذكػور أعاله،
كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المـــادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  42مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تممسان
 -0األعضاء المعٌنٌن:
اإلسم والمقب

الصفة

القطاع

 -عبابو أسيا

رئيسة

ممثمة الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،

 -بيمولي ىشاـ دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -رماش رمضاف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،

 -بوخاري عبد الحميد

عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

 -عتبي بختة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

 -طعاف دمحم لطفي

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

 -خميل دمحم توفيق

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

 -ىمساس نور الديف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،

 -ىميمي عمور

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتجارة،

 -تستاني طياف

عضو

ممثل الوزير المكمف بالثقافة،

 -حاكـ حبيبة

عضو

ممثمة الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمدينة،

 -دلة عدة

عضو

ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،

 -فتوحي دمحم

عضو

ممثل الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

 -بحة مراد

عضو

ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية

 -أعمارة لخضر

عضو

ممثل الوالي.

" ..................................والبالً بدون تغٌٌر .".........................................
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قرار مؤرخ في  28مارس  ،2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات
اإلجتماعية لدى كميـة الحقوق والعموم السياسية بجامعة وىران2

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيةالعمومية،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويػميا،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممػي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  261-14المؤرخ في  22سبتمبر سنة  ،2014المتضمف إنشاء جامعة وىراف،2ػر لممحضرالمؤرخ في  15جانفي سنة  2015المتعمق بإنتخاب أعضاء لجنة الخدمات اإلجماعية لدى كمية
 نظػ ػ ػ ًاالحقوؽ والعموـ السياسية جامعة وىراف،2
يـقـــرر ما يأتي:
المـادة األولى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كمية الحقوؽ والعموـ السياسية جامعة وىراف،2
المـــــادة  : 4تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون :

 –01عامر عباس،

 –02سردوؾ اليواري توفيق،

 –04فرح سعد،

 –05حمدوش وىيبة،

 –03يماني مختارية،

األعضاء اإلضافيون :
 –01بف زبوشي خيرة،

 – 02لخضر ىوارية إبتساـ –03 ،مييوب دمحم أميف،

المـــــادة  : 0تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،

المـــــادة  : 2يكمػف السيػػد عميػد كميػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسيػة جامعػة وىػراف ،2بتنفيػذ ىػذا الق ػرار ،الذي سينشػػر
في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي،
حرر بالجزائر في  48مارس 4302

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
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قرار مؤرخ في  28مارس  2016يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة
الخدمات اإلجتماعية لدى مديريـة الخدمات الجامعية تنـدوف

إن وزٌرالتعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويميا،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  84-95المؤرخ في  22مارس سنة  ،1995المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدماتالجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  312-03المؤرخ في  14سبتمبر سنة ،2003

 بمقتضى القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في  23ديسمبػر سنة  ،2013يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزاري المشتػرؾالمػؤرخ في  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  03جانفػي سنة  ،2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدىمديرية الخدمات الجامعية تندوؼ،

يـقـــرر ما يأتي:
المـادة األولى  :تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تندوؼ،
المـــــادة  : 4تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون :

 –01راضي عبد الرحماف،

 –02برانطة دمحم،

 –04بودواية نصيرة،

 –05كيرايو أحمد،

األعضاء اإلضافيون :

 –01كنوز سالـ،

 –03بقة دمحم سعد الديف،

 –02بف طوبة عبد النور،

المــادة  :0تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،

المـادة  :2يكمػف السيػػد مديػػر الخدمات الجامعية تنػدوؼ ،بتنفيػذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشػرة الرسميػة
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  48مارس 4302

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين
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مؤرخ في  21جانفي  ،2016يتضمن
مقرر رقم ّ 90
ّ
إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 2015/03
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
ّ

المعدؿ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010ّ
المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،السيما المادة  114منو،
و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمفالمعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

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

ويتمـ
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  20صفر عاـ  1435الموافق 23ديسمبر  2013الذي ّيعدؿ ّ
المؤرخ في  10ذي القعدة عاـ  1425الموافق  22ديسمبر سنة  2004والمتضمف إنشاء
القرار الوزاري المشترؾ
ّ
مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىاو قائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

وبناء عمى اإلعالف عف المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/03الصادر بجريدة "" La Nation Arabe
 ًبتاريخ  19ديسمبر ،2015
السيد مدير الخدمات الجامعية وىراف
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2015/0118المؤرخ في 21ديسمبر  ،2015الوارد مف ّ
 ًالسانيا ،المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء مناقصة وطنية محدودة رقـ .2015/03
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبي ػًقا ألح ػ ػكاـ ال ػم ػادة  114الػفػقػ ػرة الػسابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة
المعدلو
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
ّ
الوطنية المحدودة رقـ  2015/03المتعمقة بالنقل الجامعي الحضري والشبو حضري لمطمبة ،لمسنة
المالية  2016الصادرة بجريدة " " La Nation Arabeبتاريخ  19ديسمبر ،2015
المقرر.
المـــــادة  :4يكّمف مدير الخدمات الجامعية وىراف السانيا بتطبيق أحكاـ ىذا ّ

المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المـــــادة  :0ينشر ىذا ّ
حرر بالجزائر في  40جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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مؤرخ في  26جانفي 2016
مقرر رقم ّ 106
ّ

يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لصفقة

إنّ وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
المعدؿ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق 07أكتوبر سنة ،2010ّ
المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،السيما المادة  114منو،
و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ والمتمـ،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّ

يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  181-15المؤرخ في  24رمضاف  1436الموافق  11جويمية سنة  ،2015المعدؿلممرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذو الحجة  1409الموافق  01أوت سنة  ،1989والمتضمف إنشاء
جامعة باتنة،
وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2013/08المتعمقة بإعادة
 ًالتأىيل واصالح اليياكل القديمة لجامعة باتنة الخاصة بالحصة رقـ " 07الدىف" الصادر بجريدتي " Le Jeune
 ،"Indépendantو"النصر" بتاريخ  30جويمية  2014والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي،
وبناء عمى طمب مؤسسة بيدة عمار المتعمق بالتنازؿ عف الصفقة بتاريخ  23نوفمبر ،2015
 ًالسيد مدير جامعة باتنة 1بالنيابة
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2015/73المؤرخ في  20ديسمبر 2015الوارد عف ّ
 ًالمتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة،

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تػطػبػيػقػًا ألح ػ ػكاـ الػ ػم ػادة  114الػفػقػ ػرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعاله ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2013/08المتعمقة بإعادة التأىيل واصالح اليياكل

القديمة لجامعة باتنة الخاصة بالحصة رقـ " 07الدىف" الصادر بجريدتي ""،"Le Jeune Indépendant
النصر" بتاريخ  30جويمية  2014والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي،
المقرر.
المـــــــادة  :4يكّمف مدير جامعة باتنة 1بالنيابة بتطبيق أحكاـ ىذا ّ

المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المـــــــادة  :0ينشر ىذا ّ
حرر بالجزائر في  42جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي األول 2016

262

مؤرخ في  26جانفي 2016
مقرر رقم ّ 108
ّ

يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لصفقة

إنّ وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
المعدؿ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق 07أكتوبر سنة ،2010ّ
المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،السيما المادة  114منو،
و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015المتضمفتعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ والمتمـ،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة  2013الذي
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  181-15المؤرخ في  24رمضاف  1436الموافق  11جويمية سنة  ،2015المعدؿلممرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذو الحجة  1409الموافق  01أوت سنة  ،1989والمتضمف إنشاء
جامعة باتنة،
وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/02المتعمقة بخدمات الحراسة
 ًواألمف الخاصة بالموقع رقـ " 02ممحقة بريكة" الصادر بجريدتي " "La Tribuneو"المسار العربي" بتاريخ 08
ديسمبر ،2015
 وبناء عمى طمب مؤسسة الحراسة واألمف  SO GA SECالمتعمق بالتنازؿ عف الصفقة بتاريخ  04جانفي ،2016السيد مدير جامعة باتنة 1بالنيابة
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2016/03المؤرخ في  11جانفي  2016الوارد عف ّ
 ًالمتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة،
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تػطػبػيػقػًا ألح ػ ػكاـ الػ ػم ػادة  114الػفػقػ ػرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعاله ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق 7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/02المتعمقة بخدمات الحراسة واألمف الخاصة

بالموقع رقـ " 02ممحقة بريكة" الصادر بجريدتي "  "La Tribuneو" المسار العربي" بتاريخ  08ديسمبر
،2015
المقرر.
المـــــــادة  :4يكّمف مديرجامعة باتنة 1بالنيابة بتطبيق أحكاـ ىذا ّ

المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المـــــــادة  :0ينشر ىذا ّ

حرر بالجزائر في  42جانفي 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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مقرر رقم  129مؤرخ في  01فيفري  ،2016يتضمن الترخيص بالشروع في تنفيذ نفقتي
ّ
إطعام ونقل الطمبة الجامعيين بعنوان السنة المالية  2016لفائدة مديريات الخدمات الجامعية
إنّ وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015المتضمفالمعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  2ذي الحجة عاـ  1436الموافق  16سبتمبر سنة ،2015المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ،

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

 وبناءا عمى اإلرساؿ رقـ /209د.وخ.ج 2016/المؤرخ في  25جانفي 2016لمسيد المدير العاـ لمديواف الوطنيلمخدمات الجامعية ،المتعمق بطمب ترخيص الشروع في تنفيذ نفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف ،لمسنة المالية

 2016لفائدة مديريات الخدمات الجامعية المحددة في الممحق،

 ونظ ار لعدـ تم كف المصالح المتعاقدة مف إتماـ اإلجراء الخاص بإبراـ صفقتي إطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف بعنوافالسنة المالية  ،2016فيما يخص الحصص المحددة في الممحق،

 ونظ ار لمطابع اإلستعجالي المتعمق بإطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف،يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة الثانية عشرة ( )12مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  2ذي الحجة

لمسيدات والسادة مديري
عاـ  1436الموافق  16سبتمبر سنة  ، 2015والمذكور أعاله ،يرخص ّ
الخدمات الجامعية المذكوريف في الممحق المرفق بيذا المقرر بالشروع في تنفيذ نفقتي إطعاـ ونقل

الطمبة الجامعييف في حدود ميزانية التسيير لمسنة المالية  2016المخصصة ليـ وىذا إلى غاية إبراـ
الصفقات العمومية المعنية عمى سبيل التسوية خالؿ ستة ( )6أشير إبتداءا مف تاريخ التوقيع عمى

ىذا المقرر.

المـــــادة  :4يجب عمى المصمحة المتعاقدة أف تعّمل إختيارىا عند كل رقابة وتتأكد مف قدرات المتعيديف التقنية
والمينية والمالية.

المـــــادة  :0يتـ إختيار الممونيف مف بيف المترشحيف الذيف شاركوا في المناقصات وىذا بإنتقاء أحسف عرض مف
حيث المزايا اإلقتصادية ،وتستثنى حصة الخبز مف أحكاـ ىذه المادة.

المقرر إبتداءا مف
المـــــادة :2يكمف كل مف ّ
السيدات والسادة مديري الخدمات الجامعية المعنييف ،بتنفيذ أحكاـ ىذا ّ
تاريخ إمضائو.
المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المـــــادة  :5ينشر ىذا ّ

حرر بالجزائر في  30فيفري 4302
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي األول 2016

264

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لمجزائر ‒ شرق لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
الجزائر ‒ شرق

صفمة اإلطعام
حصة  :الخضر والفواكه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لبومرداس لسنة 2016

صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم الحمراء الطازجة
حصة  :الخبز  603غ (المواقع )30 ، 30

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
بومرداس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لتيزي وزو– وسط لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
تٌزي وزو  -وسط

صفمة اإلطعام
حصة  :اللحوم الحمراء الطازجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لتيزي وزو  -حسناوة لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة

تٌزي وزو  -حسناوة

صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم الحمراء الطازجة
حصة  :اللحوم البيضاء والبيض الطازج.
حصة  :الخضر والفواكه.
حصة  :المواد الغذائية العامة.
حصة  :الخبز  603غ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لتيزي وزو  -تامدة لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة

صفمة اإلطعام

تيزي وزو  -تامدة

حصة  :الخضر والفواكه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لعين الدفمى لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم البيضاء والبيض الطازج
حصة  :الخضر والفواكه.
عٌن الدفلى
حصة  :المواد الغذائية العامة
حصة  :الخبز  603غ.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

صفمات النمل
حصة  :النقل شبه
الحضري (الحصة ) 36
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ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لمشمف لسنة 2016

صفمات اإلطعام
حصة  :الخضر والفواكه.
حصة  :المواد الغذائية العامة.
حصة  :الخبز  603غ.

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
الشلف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لمجمفة لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم الحمراء الطازجة
الجلفة
حصة  :اللحوم البيضاء والبيض الطازج
حصة  :الخبز  603غ.

صفمات النمل
حصة  :النقل الحضري
حصة  :النقل شبه
الحضري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لتمنراست لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم الحمراء الطازجة
حصة  :اللحوم البيضاء والبيض الطازج
حصة  :الخضر والفواكه.
تمنراست
حصة  :المواد الغذائية العامة
حصة  :الخبز  603غ

صفمة النمل

حصة :النقل الحضري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لمبويرة لسنة 2016

صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم الحمراء الطازجة
حصة  :اللحوم البيضاء والبيض الطازج.
حصة  :الخضر والفواكه.
حصة  :المواد الغذائية العامة.

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
البوٌرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لبجاية  -القصر لسنة 2016

صفمات النمل
مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة صفمات اإلطعام
حصة  :النقل الحضري
حصة  :اللحوم البيضاء والبيض الطازج
(الحصص ) 30 ،30
بجاٌة
حصة :النقل شبه الحضري
حصة  :الخبز  603غ.
(الحصص )30 ،32 ،30
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016
يخص مديرية الخدمات الجامعية لبجاية لسنة 2016

صفمات النمل

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم الحمراء الطازجة
حصة  :النقل الحضري
حصة  :اللحوم البيضاء والبيض الطازج
(الحصص )30 ،30
بجاٌة  -المصر
حصة :النقل شبه الحضري
حصة  :الخضر والفواكه.
(الحصة )30
حصة  :الخبز  603غ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016
يخص مديرية الخدمات الجامعية لباتنة بوعقال لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
باتنة  -بوعمال

صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم الحمراء الطازجة
حصة  :المواد الغذائية العامة.
حصة  :الخبز  603غ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

ٌخص مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة لعنابة ‒ وسط لسنة 6302
صفمة النمل
مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة صفمات اإلطعام
حصة  :الخضر والفواكه.
حصة :النقل الحضري
عنابة ‒ وسط
(الحصة )30
حصة  :الخبز  603غ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016
يخص مديرية الخدمات الجامعية لبسكرة لسنة 2016

صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم الحمراء الطازجة
حصة  :الخضر والفواكه.
حصة  :الخبز  603غ.

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
بسترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016
يخص مديرية الخدمات الجامعية لموادي لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
الوادي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم الحمراء الطازجة
حصة  :اللحوم البيضاء والبيض الطازج.
حصة  :المواد الغذائية العامة.
الثالثي األول 2016
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ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016
يخص مديرية الخدمات الجامعية لتبسة لسنة 2016

صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم الحمراء الطازجة
حصة  :اللحوم البيضاء والبيض الطازج.
حصة  :الخضر والفواكه.
حصة  :المواد الغذائية العامة.
حصة  :الخبز  603غ.

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة

تبسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لمطارف لسنة 2016

صفمة اإلطعام
حصة  :الخبز  603غ.

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
الطارف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية ألم البواقي لسنة 2016

صفمة اإلطعام
حصة  :الخبز  603غ.

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
أم البوالً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016
يخص مديرية الخدمات الجامعية لقالمة لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
لالمة

صفمة اإلطعام
حصة  :الخبز  603غ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

ٌخص مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة لستٌتدة لسنة 6302
صفمة اإلطعام
مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
حصة  :الخبز  603غ.
ستٌتدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لقسنطينة-عين الباي لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
لسنطٌنة  -عٌن الباي

صفمة اإلطعام
حصة  :اللحوم البيضاء والبيض الطازج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

ٌخص مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة لسطٌف لسنة 6302
صفمة النمل
مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة صفمة اإلطعام
حصة :النقل الحضري (الحصة )30
حصة  :الخبز  603غ.
سطٌف
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي األول 2016

268

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لسطيف -اليضاب لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
سطٌف -الهضاب

صفمات النمل
حصة :النقل الحضري
حصة :النقل شبه الحضري

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لممسيمة لسنة 2016

صفمة اإلطعام
حصة  :الخبز  603غ.

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
المسٌلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية المسيمة – قطب لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
المسٌلة – لطب

صفمة اإلطعام
حصة  :الخبز  603غ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

ٌخص مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة لبرج بوعرٌرٌج لسنة 6302
صفمات اإلطعام
مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
برج بوعرٌرٌج

حصة  :اللحوم الحمراء الطازجة
حصة  :المواد الغذائية العامة.
حصة  :الخبز  603غ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لورقمة لسنة 2016

صفمات اإلطعام
حصة  :المواد الغذائية العامة.
حصة  :الخبز  603غ.

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
ورللة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016
يخص مديرية الخدمات الجامعية لميمة لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
مٌلة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم البيضاء والبيض الطازج.
حصة  :المواد الغذائية العامة.
حصة  :الخبز  603غ.
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ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لمستغانم لسنة 2016

صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم البيضاء والبيض الطازج.
حصة  :الخضر والفواكه.
حصة  :المواد الغذائية العامة.
حصة  :الخبز  603غ.

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
مستغانم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لبشار لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة صفمة اإلطعام
حصة  :الخبز  603غ.

بشار

صفمات النمل
حصة  :النقل الحضري
حصة  :النقل شبه الحضري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لسعيدة لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة صفمة اإلطعام
حصة  :الخبز  603غ.
سعٌدة

صفمة النمل
حصة  :النقل الحضري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

ٌخص مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة لتٌسمسٌلت لسنة 6302

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم الحمراء الطازجة
حصة  :الخضر والفواكه.
تٌسمسٌلت
حصة  :الخبز  603غ.

صفمة النمل
حصة  :النقل الحضري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لمنعامة لسنة 2016

صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم الحمراء الطازجة
حصة  :الخضر والفواكه.
حصة  :الخبز  603غ.

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
النعامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لمبيض لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة صفمات اإلطعام
حصة  :اللحوم الحمراء الطازجة
حصة  :الخضر والفواكه.
البٌض
حصة  :المواد الغذائية العامة.
حصة  :الخبز  603غ.
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ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لوىران ‒ السانيا لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
وهران ‒ السانٌا

صفمات النمل
حصة :النقل الحضري
حصة :النقل شبه الحضري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016

يخص مديرية الخدمات الجامعية لوىران ‒ بمقايد لسنة 2016

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
وهران ‒ بلماٌد

صفمات النمل
حصة :النقل الحضري
حصة :النقل شبه الحضري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممحق لممقرر رقم  129المؤرخ في  01فيفري 2016
يخص مديرية الخدمات الجامعية أدرار لسنة 2016

صفمة اإلطعام
حصة  :الخبز  603غ.

مدٌرٌة الخدمات الجامعٌة
أدرار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  08فيفري 2016
مقرر رقم ّ 135
ّ

يتضمن إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 2015/02

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي
ّ
المعدؿ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق 07أكتوبر سنة ،2010ّ
المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،السيما المادة  114منو،
و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّ

يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
يعدؿ
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  20صفر عاـ  1435الموافق  23ديسمبر  2013الذيّ
المؤرخ في  10ذي القعدة عاـ  1425الموافق  22ديسمبر سنة  2004والمتضمف
ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ
ّ
ّ
إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

وبناء عمى اإلعالف عف المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/02الصادر بجريدتي "  " Le Régionalبتاريخ
 ً 10نوفمبر  2015و" وقت الجزائر" بتاريخ  11نوفمبر ،2015
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السيد مدير الخدمات الجامعية
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2015/523المؤرخ في  23ديسمبر  ،2015الوارد مف ّ
 ًوىراف بمقايد ،المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء مناقصة وطنية محدودة رقـ .2015/02
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تػطػبػيػقػًا ألح ػ ػكاـ الػ ػم ػادة  114الػفػقػ ػرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ

الوطنية المحدودة رقـ  2015/02المتعمقة بالنقل الجامعي الحضري وشبو الحضري لمطمبة ،لمسنة

المالية  2016الصادرة بجريدتي " "Le Régionalبتاريخ  10نوفمبر  2015و"وقت الجزائر" بتاريخ 11

نوفمبر ،2015

المقرر.
المــــادة  :4يكّمف مدير الخدمات الجامعية وىراف بمقايد بتطبيق أحكاـ ىذا ّ

المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المــــادة  :0ينشر ىذا ّ

حرر بالجزائر في  38فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـؤرخ في  08فيفري 2016
مقرر رقم ّ 141
ّ

يتضمن تجاوز رفض منح التأشيرة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ّ
 بمقتضى القانوف رقـ  17-84المؤرخ في  8شواؿ عاـ  1404الموافق  7جويمية  ،1984المتعمق بقوانيفالمعدؿ والمتمـ،
المالية،
ّ
 وبمقتضى القانوف رقـ  21-90المؤرخ في  24محرـ عاـ  1411الموافق  15غشت  ،1990المتعمقبالمحاسبة العمومية ،المعدؿ والمتمـ،

 -وبمقتضى األمر رقـ  20-95المؤرخ في 19صفر عاـ  1416الموافق  17يوليو سنة  1995والمتعمق بمجمس

المعدؿ والمتمـ،
المحاسبة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  02ذو الحجة عاـ  1436الموافق  16سبتمبر سنة ،2015المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ؛ السيما المادتيف  200و،202

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  414-92المؤرخ في  19جمادى األولى عاـ  1413الموافق  14نوفمبر سنةالمعدؿ والمتمـ؛
 1992والمتعمق بالرقابة السابقة لمنفقات التي يمتزـ بيا،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  84-95المؤرخ في  21شواؿ عاـ  1415الموافق  22مارس 1995المعدؿ والمتمـ،
المتضمف إنشاء ،تنظيـ وتسيير الديواف الوطني لمخدمات الجامعية،
ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  268-97المؤرخ في  16ربيع األوؿ عاـ  1418الموافق  21يوليو سنة 1997المعدؿ والمتمـ ،الذي يحدد اإلجراءات المتعمقة باإللتزاـ بالنفقات العمومية وتنفيذىا ويضبط صالحيات

المعدؿ والمتمـ،
اآلمريف بالصرؼ ومسؤولياتيـ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  10ذي القعدة عاـ  1425الموافق  22ديسمبر سنة ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

المعدؿ والمتمـ،
ّ
 -وبمقتضى المقرر رقـ  336المؤرخ في  17فيفري  2009المتضمف تشكيل لجنة الصفقات العمومية لدى

المعدؿ والمتمـ،
مديرية الخدمات الجامعية بجيجل،
ّ
 وبمقتضى المقررات رقـ  32،31،30،29،28و 2015/33المؤرخة في  ،2015/12/28المتضمنة رفض منحالتأشيرة لمشاريع صفقات التغذية لسنة  ،2016مف طرؼ لجنة الصفقات العمومية لمديرية الخدمات الجامعية
جيجل،

 وبمقتضى المقررات رقـ  07،06،05،04،03،02،01و 2016/08المؤرخة في  ،2016/01/13المتضمنةرفض منح التأشيرة لمشاريع صفقات التغذية لسنة  ،2016مف طرؼ لجنة الصفقات العمومية لمديرية الخدمات

الجامعية جيجل،

 وبناء عمى التقرير رقـ  2016/000145المؤرخ في  ،2016/01/19الصادر عف مدير الخدمات الجامعيةجيجل.

وبناء عمى طمب السيد المدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية رقـ  186المؤرخ في  20جانفي 2016
 ًالمتعمق بالتماس تجاوز مق اررات رفض التأشيرة.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :طبقا ألحكاـ المادتيف  200و 202مف المرسوـ الرئاسي  247-15المؤرخ في  02ذو الحجة عاـ
 1436الموافق  16سبتمبر سنة  ،2015المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق

العاـ المذكور أعاله ،يتـ تجاوز مقررات رفض منح التأشيرة الصادرة عف لجنة الصفقات العمومية
لمديرية الخدمات الجامعية بجيجل والمتعمقة بمشاريع صفقات التغذية لسنة  ،2016المرفقة بيذا

المقرر.

المـــــادة  :4يكمف كل مف مدير الخدمات الجامعية بجيجل والمراقب المالي لوالية جيجل والعوف المحاسب لدى
مديرية الخدمات الجامعية بجيجل ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ أحكاـ ىذا المقرر.
حرر بالجزائر في  38فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي األول 2016

273

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي األول 2016

274

مؤرخ في  13فيفري 2016
مقرر رقم ّ 142
ّ

يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لصفقة

إنّ وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
المعدؿ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق 07أكتوبر سنة ،2010ّ
المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،السيما المادة  114منو،
و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271-07المؤرخ في  28شعباف  1428الموافق  11سبتمبر سنة  ،2007المعدؿلممرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  12ربيع األوؿ  1419الموافق  07جويمية سنة  ،1998والمتضمف
إنشاء جامعة بجاية،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّ

يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ

وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/17المتعمقة بإنجاز مركز
 ً"محوؿ ومولد
وطني لمبحث في تكنولوجيات الزراعة والتغذية لجامعة بجاية الخاصة بالحصة رقـ 01
ً
كيربائييف" الصادر بجريدة "وقت الجزائر" بتاريخ  15نوفمبر ،2015

السيد مدير جامعة بجاية المتعمّق
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2015/010المؤرخ في  04جانفي 2016الوارد عف ّ
 ًبطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة،
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تػطػبػيػقػًا ألح ػ ػكاـ الػ ػم ػادة  114الػفػقػ ػرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعاله ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/17المتعمقة بإنجاز مركز وطني لمبحث في

"محوؿ ومولد كيربائييف" الصادر
تكنولوجيات الزراعة والتغذية لجامعة بجاية الخاصة بالحصة رقـ 01
ً
بجريدة "وقت الجزائر" بتاريخ  15نوفمبر ،2015
المقرر.
المــــادة  :4يكّمف مدير جامعة بجاية بتطبيق أحكاـ ىذا ّ

المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المــــادة  :0ينشر ىذا ّ
حرر بالجزائر في  00فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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مؤرخ في  14فيفري  ،2016يتضمن تشكيمة لجنة
مقرر رقم ّ 153
ّ
الودية لمنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية
لمتسوية ّ
إنّ وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  2ذي الحجة عاـ  1436الموافق  16سبتمبر سنة ،2015المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ّ
الودية لمنزاعات الناجمة
 وبمقتضى المقرر رقـ  736المؤرخ في  18ديسمبر  2015المتضمف إنشاء لجنة لمتسوية ّعف تنفيذ الصفقات العمومية ،لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  154مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  2ذي الحجة عاـ 1436

الموافق  16سبتمبر سنة  ،2015المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ ،ييدؼ
الودية لمنزاعات الناجمة عف تنفيذ الصفقات العمومية،
ىذا
المقرر إلى تحديد تشكيمة لجنة لمتسوية ّ
ّ
لدى و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المــــــادة  : 4تتشكل لجنة التسوية الودية لمنزاعات الناجمة عف تنفيذ الصفقات العمومية لو ازرة التعميـ العالي
والبحث العممي مف:
 ممثل وزارة التعميم العالي والبحث العممي:
ئيسا
السيد  :بوك ار إدريس  ...............................................ر ً

 ممثل وزارة المالية (المديرية العامة لممحاسبة):

عضوا
اآلنسة :لعشب سياـ .................................................
ً

 ممثل الوزارة المعنية بموضوع النزاع .............................................
عضوا
ً
 ممثل المصمحة المتعاقدة المعنية بموضوع النزاع ................................

عضوا
ً

المقرر الذي ينشر في
المــــــادة  :0يكّمف السيد األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،بتنفيذ أحكاـ ىذا ّ
النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  02فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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مؤرخ في  25فيفري 2016
مقرر رقم ّ 169
ّ

يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقة

إنّ وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،السيما المادة  114منو،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّ

يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ

يعدؿ
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  20صفر عاـ  1435الموافق  23ديسمبر  2013الذيّ
المؤرخ في 10ذي القعدة عاـ  1425الموافق  22ديسمبر سنة  2004والمتضمف
ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ
ّ
ّ
إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

 وبمقتضى المقرر الوزاري رقـ  129المؤرخ في  01فيفري  2016والمتضمف الترخيص بالشروع في تنفيذ نفقتيإطعاـ ونقل الطمبة الجامعييف بعنواف السنة المالية  2016لفائدة مديريات الخدمات الجامعية،
وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/06المتعمقة بالنقل
 ًالجامعي الحضري الصادر بجريدة "الجزائر صحافة" و" "Le Patrioteبتاريخ  02فيفري ،2016
السيد مدير الخدمات الجامعية
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2016/53المؤرخ في  08فيفري  ،2016الوارد مف ّ
 ًبسعيدة ،المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تػطػبػيػقػًا ألح ػ ػكاـ الػ ػم ػادة  114الػفػقػ ػرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعاله ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/06المتعمقة بالنقل الجامعي الحضري الصادر
بجريدة "الجزائر صحافة" و"  "Le Patrioteبتاريخ  02فيفري ،2016
المقرر.
المـــــادة  :4يكّمف مدير الخدمات الجامعية بسعيدة ،بتطبيق أحكاـ ىذا ّ

المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المـــــادة  :0ينشر ىذا ّ

حرر بالجزائر في  45فيفري 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المتضمن وضع جزء من ىياكل المبنى الواقع بشارع العربي بن
مقرر رقم 175
ّ
المؤرخ في  03مارس ُ ،2016
المبين في الممحق المرفق ،التابع لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ،تحت تصرف
مييدي ّ
المجنة المختمطة الجزائرية-الفرنسية لمتقييم واالستشراف من أجل التنمية والتعاون ما بين الجامعات
(برنامج طاسيمي ىيبر كيريين)TASSILI HUBERT CURRIEN-

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
ُ
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ.
المؤرخ في  19ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
الذي ّ
المؤرخ في  24نوفمبر  ،2015والمتضمف تحويل اليياكل التابعة سابًقا لموكالة
 وبمقتضى القرار رقـ 666ّ
ُ
الموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واالنسانية ،لفائدة مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة
العربية.

المؤرخ في  15جواف  ،2015والمتضمف تعييف رئيس المجنة المختمطة الجزائرية-
 وبمقتضى القرار رقـ 233ّ
ُ
الفرنسية لمتقييـ واالستشراؼ مف أجل التنمية والتعاوف ما بيف الجامعات (برنامج طاسيمي ىيبر كيرييف-
.)TASSILI HUBERT CURRIEN

يـقـــرر ما يأتي:
الم ّبيف في الممحق المرفق ،التابع
المادة األولىُ :يوضع جزء مف ىياكل المبنى الواقع بشارع العربي بف مييدي ُ
لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ،تحت تصرؼ المجنة المختمطة الجزائرية-
الفرنسية لمتقييـ واالستشراؼ مف أجل التنمية والتعاوف ما بيف الجامعات (برنامج طاسيمي ىيبر

كيرييف.)TASSILI HUBERT CURRIEN-

ومراقبة التسيير باإلدارة المركزية لو ازرة التعميـ العالي
المــــادة ُ :34يكّمف كل مف السادة ،مدير الميزانية والوسائل ُ
والبحث العممي ،ومدير التنمية واالستشراؼ بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،والمدير العاـ لمبحث
العممي والتطوير التكنولوجي ،ومدير مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية ،ورئيس

المجنة المختمطة الجزائرية-الفرنسية لمتقييـ واالستشراؼ مف أجل التنمية والتعاوف ما بيف الجامعات،

كل في ما يخصو ،بتنفيذ ىذا
(برنامج طاسيمي ىيبر كيرييفٌ ،)TASSILI HUBERT CURRIEN-
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
لمقرر الذي ُ
اُ
حرر بالجزائر في  30مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المتضمن وضع جزء من ىياكل المبنى الواقع بشارع
بالمقر رقم  175المؤرخ في  03مارس ُ ،2016
ُمـمـــحق ُ
المبين في الممحق المرفق ،التابع لممديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي تحت
العربي بن مييدي ّ
تصرف المجنة المختمطة الجزائرية-الفرنسية لمتقييم واالستشراف من أجل التنمية والتعاون ما بين الجامعات
(برنامج طاسيمي ىيبر كيريين)TASSILI HUBERT CURRIEN-
جزء من الطـابق الثاني متكون من:

 )01( قاعة لمتدريس بمساحة  68,27ـ.2

 )02( مكتبيف بمساحة  13,43ـ 2لكل منيما.
 محل تقني بمساحة  4,65ـ.2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  07مارس  ،2016يتضمن
مقرر رقم ّ 182
ّ
إلغـاء المناقصة الوطنية المحدودة رقم 2016/02

إنّ وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،السيما المادة  114منو،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّ

يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
يعدؿ
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  20صفر عاـ  1435الموافق  23ديسمبر  2013الذيّ
المؤرخ في  10ذي القعدة عاـ  1425الموافق  22ديسمبر سنة  2004والمتضمف
ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ
ّ
ّ
إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

 -وبناء عمى اإلعالف عف المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2016/02الصادر بجريدتي "األحداث" و" LeCourier

ً

 "d’Algérieبتاريخ  28سبتمبر ،2015

السيد مدير الخدمات الجامعية حسناوة
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2016/51المؤرخ في 09فيفري  ،2016الوارد مف ّ
ً
تيزي وزو المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المناقصة الوطنية المحدودة رقـ .2016/02
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تػطػبػيػقػًا ألح ػ ػكاـ الػ ػم ػادة  114الػفػقػ ػرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ 236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعاله ،تمغى المناقصة
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
الوطنية المحدودة رقـ  2016/02المتعمقة بالحصة رقـ ( 01المحـ الطازج) الصادرة بجريدتي "األحداث"

و" " LeCourier d’Algérieوبتاريخ  28سبتمبر ،2015
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المقرر.
المـــادة  :4يكّمف مدير الخدمات الجامعية بتيزي وزو حسناوة بتطبيق أحكاـ ىذا ّ
المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المـــادة  :0ينشر ىذا ّ

حرر بالجزائر في  37مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ طاىر حجار

مؤرخ في  07مارس 2016
مقرر رقم ّ 183
ّ

يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لصفقة

إنّ وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،السيما المادة  114منو،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015الحكومة،المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء
ّ

األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّ

يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 269-01المؤرخ في  30جمادى الثانية  1422الموافق  18سبتمبر سنة ،2001المتمـ ،والمتضمف إنشاء جامعة أدرار،
المعدؿ و ّ
وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2014/03المتعمقة بإقتناء
 ًمخبريف  02لمغات ،الصادر بجريدتي" "Reportersو"الحقائق" بتاريخ  14سبتمبر ،2014

 -وبناء عمى طمب مؤسسة  EBIالمتعمق بالتنازؿ عف الصفقة بتاريخ  22سبتمبر ،2014

السيد مدير جامعة أدرار ،المتعّمق
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2016/35المؤرخ في  24جانفي  2016الوارد عف ّ
 ًبطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة،
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تػطػبػيػقػًا ألح ػ ػكاـ الػ ػم ػادة  114الػفػقػ ػرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعاله ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2014/03المتعمقة بإقتناء مخبريف  02لمغات،

الصادر بجريدتي " "Reportersو"الحقائق" بتاريخ  14سبتمبر .2014

المقرر.
المــــادة  :4يكّمف مدير جامعة أدرار ،بتطبيق أحكاـ ىذا ّ

المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المــــادة  :0ينشر ىذا ّ

حرر بالجزائر في  37مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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مؤرخ في  07مارس 2016
مقرر رقم ّ 188
ّ

يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقة

إنّ وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،السيما المادة  114منو،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

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

يعدؿ
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  20صفر عاـ  1435الموافق  23ديسمبر  2013الذي ّالمؤرخ في 10ذي القعدة عاـ  1425الموافق  22ديسمبر سنة  2004والمتضمف
ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ
ّ
ّ
إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/01المتعمقة بالحصة
 ًرقـ ( 01المحوـ الحمراء الطازجة) الصادر بجريدتي "الموعد" و" " Le Rédacteurبتاريخ  11نوفمبر ،2015
السيدة مديرة الخدمات الجامعية
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2016/283المؤرخ في  23فيفري  ،2016الوارد مف ّ
 ًبرج بوعريريج المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تػطػبػيػقػًا ألح ػ ػكاـ الػ ػم ػادة  114الػفػقػ ػرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ 236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعاله ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/01المتعمقة بالحصة رقـ ( 01المحوـ الحمراء
الطازجة) الصادر بجريدتي "الموعد" و" " Le Rédacteurبتاريخ  11نوفمبر ،2015
المقرر.
المــــــادة  :4تكّمف مديرة الخدمات الجامعية برج بوعريريج ،بتطبيق أحكاـ ىذا ّ
المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المــــــادة  :0ينشر ىذا ّ

حرر بالجزائر في  37مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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مؤرخ في  20مارس 2016
مقرر رقم ّ 206
ّ

يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لمصفقة

إنّ وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
المعدؿ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010ّ
المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية ،السيما المادة  114منو،
و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015المتضمفالمعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

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

ويتمـ
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  20صفر عاـ  1435الموافق  23ديسمبر  2013الذي ّيعدؿ ّ
المؤرخ في 10ذي القعدة عاـ  1425الموافق  22ديسمبر سنة  2004والمتضمف إنشاء
القرار الوزاري المشترؾ
ّ
مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا،

 -وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/01المتعمقة بالحصة رقـ 01

ً
(المحوـ الحمراء الطازجة) الصادر بجريدتي "الحوار" بتاريخ  23ديسمبر  2015و" "Supportersبتاريخ  26ديسمبر

،2015
السيدة مدير الخدمات الجامعية تيزي
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2016/48المؤرخ في  02مارس  ،2016الوارد مف ّ
 ًوزو وسط المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :تػطػبػيػقػًا ألح ػ ػكاـ الػ ػم ػادة  114الػفػقػ ػرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعاله ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ 2015/ 01المتعمقة بالحصة رقـ ( 01المحوـ الحمراء

الطازجة) الصادر بجريدتي "الحوار" بتاريخ  23ديسمبر  2015و" "Supportersبتاريخ  26ديسمبر
،2015
المقرر.
المــــادة  :4يكّمف مدير الخدمات الجامعية بتيزي وزو وسط ،بتطبيق أحكاـ ىذا ّ
المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المــــادة  :0ينشر ىذا ّ

حرر بالجزائر في  43مارس 4302

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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مقرر رقم  02مؤرخ في  07جانفي  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة
لإللتحاق بسمك المتصرفين ،رتبة متصرف لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـالمسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،
 وبمقتضى القرار رقـ  363المؤرخ في  09جويمية  ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽبسمؾ المتصرفيف ،رتبة متصرؼ.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف ،رتبة
متصرؼ ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  11جانفي .2016
المـــــادة  :4ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  37جانفي 4302

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
إمضاء :أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  03مؤرخ في  07جانفي  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة
لإللتحاق بسمك الكتاب ،رتبة كاتب مديرية رئيسي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03- 06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،
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 وبمقتضى القرار رقـ  360المؤرخ في  09جويمية  ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽبسمؾ الكتاب ،رتبة كاتب مديرية رئيسي،

يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب ،رتبة كاتب

مديرية رئيسي ،لمدة شير واحد( )1إبتداء مف تاريخ  11جانفي .2016

المـــــادة  :4ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  37جانفي 4302

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية

إمضاء :أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  04مؤرخ في  07جانفي  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس
الشيادة لإللتحاق بسمك الكتاب ،رتبة كاتب لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

إن وزير التعليم العالي و البحث العلمي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى القرار رقـ  362المؤرخ في  09جويمية  ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽبسمؾ الكتاب ،رتبة كاتب،

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب ،رتبة كاتب،
لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  11جانفي .2016
المــــــادة  :4ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  37جانفي 4302

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
إمضاء :أمير قاسم داودي
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مقرر رقم  05مؤرخ في  07جانفي  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق
بسمك تقنيي المخابر الجامعية ،رتبة تقني بالمخابر الجامعية لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى القرار رقـ  357المؤرخ في  09جويمية  ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽبسمؾ تقنيي المخابر الجامعية ،رتبة تقني بالمخابر الجامعية.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ تقنيي المخابر
الجامعية ،رتبة تقني بالمخابر الجامعية ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  11جانفي .2016
المـــــادة  :4ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  37جانفي 4302

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
إمضاء :أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  06مؤرخ في  07جانفي  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك

المعاونين التقنيين لممخابر الجامعية ،رتبة معاون تقني بالمخابر الجامعية لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،
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 وبمقتضى القرار رقـ  356المؤرخ في  09جويمية  ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽبسمؾ المعاونيف التقنييف لممخابر الجامعية ،رتبة معاوف تقني بالمخابر الجامعية.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ المعاونيف التقنييف

لممخابر الجامعية ،رتبة معاوف تقني بالمخابر الجامعية ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  11جانفي

.2016

المــــادة  :4ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  37جانفي 4302

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية

إمضاء :أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  07مؤرخ في  07جانفي  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاق بسمك
األعوان التقنيين لممكتبات الجامعية ،رتبة عون تقني بالمكتبات الجامعية لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى القرار رقـ  355المؤرخ في  09جويمية  ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽبسمؾ األعواف التقنييف لممكتبات الجامعية ،رتبة عوف تقني بالمكتبات الجامعية.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادة لإللتحاؽ بسمؾ األعواف التقنييف

بالمكتبات الجامعية ،رتبة عوف تقني بالمكتبات الجامعية  ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ

 11جانفي .2016

المـــــادة  :4ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  37جانفي 4302

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية

إمضاء :أمير قاسم داودي
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مقرر رقم  08مؤرخ في  07جانفي  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق
بسمك المحاسبين اإلداريين ،رتبة محاسب إداري رئيسي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدا ارت العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى القرار رقـ  354المؤرخ في  09جويمية  ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختباراتلإللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف ،رتبة محاسب إداري رئيسي.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف ،رتبة

محاسب إداري رئيسي ،لمدة شير واحد( ،)1إبتداء مف تاريخ  11جانفي .2016

المــــــادة  :4ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  37جانفي 4302

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية

إمضاء :أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  09مؤرخ في  07جانفي  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات
لإللتحاق بسمك ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق اإلدارة لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03- 06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى القرار رقـ  359المؤرخ في  09جويمية  ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختباراتلإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق اإلدارة،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي األول 2016

287

يـقـــرر ما يأتي:
 المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق

اإلدارة ،لمدة شير واحد( )1إبتداء مف تاريخ  11جانفي .2016

المـــــــادة  :4ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  37جانفي 4302

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
إمضاء :أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  10مؤرخ في  07جانفي  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات
لإللتحاق بسمك األعوان اإلداريين ،رتبة عون إدارة رئيسي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،
 وبمقتضى القرار رقـ  358المؤرخ في  09جويمية  ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختباراتلإللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف ،رتبة عوف إدارة رئيسي،
يـقـــرر ما يأتي:
 المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف ،رتبة
عوف إدارة رئيسي ،لمدة شير واحد( )1إبتداء مف تاريخ  11جانفي .2016
المـــــادة  :4ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  37جانفي 4302

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
إمضاء :أمير قاسم داودي
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مقرر رقم  11مؤرخ في  07جانفي  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات
لإللتحاق بسمك األعوان اإلداريين ،رتبة عون إدارة لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػ ػػوم ػ ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،
 وبمقتضى المقرر رقـ  364المؤرخ في  09جويمية  ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽبسمؾ األعواف اإلدارييف ،رتبة عوف إدارة.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف،
رتبة عوف إدارة ،لمدة شير واحد( )1إستثناءا إبتداء مف تاريخ  11جانفي .2016
المـــــادة  :4ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي و البحث العممي.
حرر بالجزائر في  37جانفي 4302

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
إمضاء :أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  12مؤرخ في  07جانفي  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق

بسمك ميندسي اإلعالم اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،
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 وبمقتضى القرار رقـ  352المؤرخ في  09جويمية  ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽبسمؾ ميندسي اإلعالـ اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي،
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ ميندسي اإلعالـ اآللي ،رتبة

ميندس دولة في اإلعالـ اآللي لمدة شير واحد( ،)1إبتداء مف تاريخ  11جانفي .2016

المـــــادة  :4ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  37جانفي 4302

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية

إمضاء :أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  13مؤرخ في  07جانفي  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق
بسمك التقنيين في اإلعالم اآللي ،رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى القرار رقـ  361المؤرخ في  09جويمية  ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽبسػػمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي ،رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي،
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ

اآللي ،رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي لمدة شير واحد( ،)1إبتداء مف تاريخ  11جانفي .2016

المـــــــادة  :4ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  37جانفي 4302

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية

إمضاء :أمير قاسم داودي
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مقرر رقم  58مؤرخ في  08فيفري  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاق
بسمك الميندسين لممخابر الجامعية ،رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية لجامعة المدية

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  03المؤرخ في  11أكتوبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ الميندسيف لممخابر الجامعية ،رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف لممخابر

الجامعية ،رتبة ميندس رئيسي لممخابر الجامعية ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  15فيفري .2016

المــــادة  :4ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  38فيفري 4302

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية

إمضاء أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  59مؤرخ في  08فيفري  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاق
بسمك الميندسين لممخابر الجامعية ،رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لجامعة المدية
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،
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 وبمقتضى المقرر رقـ  04المؤرخ في  11أكتوبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ الميندسيف لممخابر الجامعية ،رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبار لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف لممخابر
الجامعية ،رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  15فيفري .2016
المــــادة  :4ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  38فيفري 4302

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  88مؤرخ في  13مارس  ،2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاق

بسمك المنشطين الجامعيين ،رتبة منشط جامعي من المستوى األول لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03- 06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  258المؤرخ في  02نوفمبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.

 وبناء عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  ،1281المؤرخة في  28ديسمبر 2015المتضمنة األجل األقصى لفتح واستكماؿ عمميات التوظيف بعنواف السنة المالية .2015
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ بسمؾ المنشطيف

الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  09مارس

.2016
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المــــادة  :4يتعيف عمى المؤسسة إستكماؿ عممية التوظيف في رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ قبل 31

مارس .2016

المــــادة  :3ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  89مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات
لإللتحاق بسمك األعوان اإلداريين ،رتبة عون إدارة رئيسي لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03- 06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 -وبمقتضى المقرر رقـ  258المؤرخ

في  02نوفمبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات

لإللتحاؽ بسمؾ بسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.

 وبناء عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  ،1281المؤرخة في  28ديسمبر 2015المتضمنة األجل األقصى لفتح واستكماؿ عمميات التوظيف بعنواف السنة المالية .2015
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف،

رتبة عوف إدارة رئيسي ،لمدة شير واحد ( )1إستثناءا إبتداء مف تاريخ  09مارس .2016

المــــادة  :4يتعيف عمى المؤسسة إستكماؿ عممية التوظيف في رتبة عوف إدارة رئيسي قبل  31مارس .2016
المــــادة  :0ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي
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مقرر رقم  90مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات
لإللتحاق بسمك الكتاب ،رتبة كاتب مديرية لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة-

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03- 06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  258المؤرخ في  02نوفمبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.

 وبناء عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  ،1281المؤرخة في  28ديسمبر 2015المتضمنة األجل األقصى لفتح واستكماؿ عمميات التوظيف بعنواف السنة المالية .2015
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب ،رتبة كاتب

مديرية ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  09مارس .2016

المـــــــادة  :4يتعيف عمى المؤسسة إستكماؿ عممية التوظيف في رتبة كاتب مديرية قبل  31مارس .2016
المـــــــادة  :0ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  91مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق
بسمك ممحقي المخابر الجامعية ،رتبة ممحق لممخابر الجامعية لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة-

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،
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 وبمقتضى المقرر رقـ  258المؤرخ في  02نوفمبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.

 وبناء عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  ،1281المؤرخة في  28ديسمبر 2015المتضمنة األجل األقصى لفتح واستكماؿ عمميات التوظيف بعنواف السنة المالية .2015
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي المخابر

الجامعية ،رتبة ممحق لممخابر الجامعية لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  09مارس.2016

المــــــادة  :4يتعيف عمى المؤسسة إستكماؿ عممية التوظيف في رتبة ممحق لممخابر الجامعية قبل
.2016

31

مارس

المــــــادة  :0ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  92مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق
بسمك تقنيي المخابر الجامعية ،رتبة تقني سام لممخابر الجامعية لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة-

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  258المؤرخ في  02نوفمبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.

 -وبناء عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  ،1281المؤرخة في  28ديسمبر 2015

المتضمنة األجل األقصى لفتح واستكماؿ عمميات التوظيف بعنواف السنة المالية .2015
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ تقنيي المخابر

الجامعية ،رتبة تقني ساـ لممخابر الجامعية ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  09مارس.2016
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المــــادة  :4يتعيف عمى المؤسسة إستكماؿ عممية التوظيف في رتبة تقني ساـ لممخابر الجامعية قبل  31مارس
.2016

المــــادة  :0ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  93مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات
لإللتحاق بسمك الكتاب ،رتبة كاتب مديرية رئيسي لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة-

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  258المؤرخ في  02نوفمبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.

 -وبناء عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  ،1281المؤرخة في  28ديسمبر 2015

المتضمنة األجل األقصى لفتح واستكماؿ عمميات التوظيف بعنواف السنة المالية .2015
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ الكتاب ،رتبة كاتب
مديرية رئيسي ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  09مارس .2016

الـــــمادة  :2يتعيف عمى المؤسسة إستكماؿ عممية التوظيف في رتبة كاتب مديرية رئيسي قبل  31مارس .2016
الـــــمادة  :3ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي
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مقرر رقم  94مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس
اإلختبارات لإللتحاق بسمك محافظي المكتبات الجامعية ،رتبة ممحق المكتبات
الجامعية من المستوى األول لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة-

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03- 06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،
 وبمقتضى المقرر رقـ  258المؤرخ في  02نوفمبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.
 -وبناء عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  ،1281المؤرخة في  28ديسمبر 2015

المتضمنة األجل األقصى لفتح واستكماؿ عمميات التوظيف بعنواف السنة المالية .2015
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ محافظي المكتبات
الجامعية ،رتبة ممحق المكتبات الجامعية مف المستوى األوؿ ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ
 09مارس .2016
الـــــمادة  :2يتعيف عمى المؤسسة إستكماؿ عممية التوظيف في رتبة ممحق المكتبات الجامعية مف المستوى األوؿ
قبل  31مارس .2016
الـــــمادة  :3ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي
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مقرر رقم  95مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك
الميندسين في اإلعالم اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة-

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03- 06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  258المؤرخ في  02نوفمبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.

 -وبناء عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  ،1281المؤرخة في  28ديسمبر 2015

المتضمنة األجل األقصى لفتح واستكماؿ عمميات التوظيف بعنواف السنة المالية .2015
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف في

اإلعالـ اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  09مارس

.2016

المــــادة  :2يتعيف عمى المؤسسة إستكماؿ عممية التوظيف في رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي قبل  31مارس
.2016

المــــادة  :3ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  96مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس

اإلختبارات لإللتحاق بسمك المتصرفين ،رتبة متصرف لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتاإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  258المؤرخ في  02نوفمبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.

 -وبناء عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  ،1281المؤرخة في  28ديسمبر 2015

المتضمنة األجل األقصى لفتح واستكماؿ عمميات التوظيف بعنواف السنة المالية .2015
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف ،رتبة
متصرؼ ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  09مارس.2016
المـــــادة  :2يتعيف عمى المؤسسة إستكماؿ عممية التوظيف في رتبة متصرؼ قبل  31مارس .2016
المـــــادة  :3ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  97مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات
لإللتحاق بسمك األعوان اإلداريين ،رتبة عون مكتب لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة-

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  258المؤرخ في  02نوفمبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.

 -وبناء عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  ،1281المؤرخة في  28ديسمبر 2015

المتضمنة األجل األقصى لفتح واستكماؿ عمميات التوظيف بعنواف السنة المالية .2015
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يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف،

رتبة عوف مكتب ،لمدة شير واحد( )1إستثناءا إبتداء مف تاريخ  09مارس .2016

المــــادة  :2يتعيف عمى المؤسسة إستكماؿ عممية التوظيف في رتبة عوف مكتب قبل  31مارس .2016
المــــادة  :3ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  98مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق
بسمك المتصرفين ،رتبة متصرف رئيسي لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة-

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  258المؤرخ في  02نوفمبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.

 -وبناء عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  ،1281المؤرخة في  28ديسمبر 2015

المتضمنة األجل األقصى لفتح واستكماؿ عمميات التوظيف بعنواف السنة المالية .2015
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف ،رتبة متصرؼ

رئيسي ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  09مارس .2016

المـــــادة  :2يتعيف عمى المؤسسة إستكماؿ عممية التوظيف في رتبة متصرؼ رئيسي قبل  31مارس .2016
المـــــادة  :3ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي
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مقرر رقم  99مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق بسمك الوثائقيين
أمناء المحفوظات ،رتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة-

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  258المؤرخ في  02نوفمبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.

 -وبناء عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  ،1281المؤرخة في  28ديسمبر 2015

المتضمنة األجل األقصى لفتح واستكماؿ عمميات التوظيف بعنواف السنة المالية .2015
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجل إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الوثائقييف أمناء المحفوظات ،رتبة

وثائقي أميف محفوظات رئيسي لمدة شير واحد( )1إستثناءا ،إبتداء مف تاريخ  09مارس .2015

المــــادة  :2يتعي ف عمى المؤسسة إستكماؿ عممية التوظيف في رتبة وثائقي أميف محفوظات رئيسي قبل  31مارس
.2016

المــــادة  :3ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  100مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق
بسمك ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة-

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  258المؤرخ في  02نوفمبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.

 -وبناء عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  ،1281المؤرخة في  28ديسمبر 2015

المتضمنة األجل األقصى لفتح واستكماؿ عمميات التوظيف بعنواف السنة المالية .2015
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق رئيسي

لإلدارة ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  09مارس .2016

المــــادة  :2يتعيف عمى المؤسسة إستكماؿ عممية التوظيف في رتبة ممحق رئيسي لإلدارة قبل  31مارس .2016
المــــادة  :3ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  101مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق
بسمك ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق اإلدارة لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة-

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،
 وبمقتضى المقرر رقـ  258المؤرخ في  02نوفمبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.
 -وبناء عمى مراسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  ،1281المؤرخة في  28ديسمبر 2015

المتضمنة األجل األقصى لفتح واستكماؿ عمميات التوظيف بعنواف السنة المالية .2015
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة ،رتبة ممحق اإلدارة،

لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  09مارس .2016

المـــــادة  :2يتعيف عمى المؤسسة إستكماؿ عممية التوظيف في رتبة ممحق اإلدارة قبل  31مارس .2016
المـــــادة  :3ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  102مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق
بسمك األعوان اإلداريين ،رتبة عون إدارة لممدرسة العميا لألساتذة -بوزريعة-

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  258المؤرخ في  02نوفمبر ،2015المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لإللتحاؽبسمؾ بسمؾ المنشطيف الجامعييف ،رتبة منشط جامعي مف المستوى األوؿ.

رسمة المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري رقـ  ،1281المؤرخة في  28ديسمبر 2015
 -وبناء عمى م ا

المتضمنة األجل األقصى لفتح واستكماؿ عمميات التوظيف بعنواف السنة المالية .2015
يـقـــرر ما يأتي:

المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله يمدد آجل إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ األعواف اإلدارييف ،رتبة عوف

إدارة ،لمدة شير واحد( )1إستثناءا إبتداء مف تاريخ  09مارس .2016

المـــــادة  :2يتعيف عمى المؤسسة إستكماؿ عممية التوظيف في رتبة عوف إدارة قبل  31مارس .2016
المـــــادة  :3ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مقرر رقم  103مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك
التقنيين في اإلعالم اآللي ،رتبة تقني سام في اإلعالم اآللي لممدرسة التحضيرية لمعموم والتقنيات -الجزائر

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  03المؤرخ في  14أكتوبر  ،2015المتضمف فتح المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽبسمؾ التقنييف في اإلعالـ اآللي ،رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ التقنييف في اإلعالـ

اآللي ،رتبة تقني ساـ في اإلعالـ اآللي ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  01مارس .2016

المــــادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  104مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاق بسمك
ميندسي اإلعالم اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالم اآللي لممدرسة التحضيرية لمعموم والتقنيات -الجزائر

 -إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  04-08المؤرخ في  19يناير سنة  ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  02المؤرخ في  14أكتوبر ،2015المتضمف فتح المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽبسمؾ ميندسي اإلعالـ اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء المسابقة عمى أساس اإلختبارات لإللتحاؽ بسمؾ ميندسي اإلعالـ
اآللي ،رتبة ميندس دولة في اإلعالـ اآللي ،لمدة شير واحد( ،)1إبتداء مف تاريخ  01مارس.2016
المــــادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقرر رقم  105مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق بسمك
الميندسين لمسكن والعمران ،رتبة ميندس رئيسي في السكن والعمران لجامعة تيزي وزو
إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03- 06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  241-09المؤرخ في  22يوليو سنة  ،2009المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ التقنية الخاصة باإلدارة المكمفة بالسكف والعمراف،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،
 وبمقتضى المقرر رقـ  1315المؤرخ في  30سبتمبر ،2015المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾالميندسيف لمسكف والعمراف ،رتبة ميندس رئيسي في السكف والعمراف.
يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف لمسكف والعمراف ،رتبة
ميندس رئيسي في السكف والعمراف لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  21فيفري .2016
المــــــادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي
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مقرر رقم  106مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق
بسمك الميندسين المعماريين ،رتبة ميندس معماري رئيسي لجامعة تيزي وزو

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  241-09المؤرخ في  22يوليو سنة  ،2009المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ التقنية الخاصة باإلدارة المكمفة بالسكف والعمراف،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،

 وبمقتضى المقرر رقـ  1316المؤرخ في  30سبتمبر ،2015المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾالميندسيف المعمارييف ،رتبة ميندس معماري رئيسي.

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ الميندسيف المعمارييف ،رتبة

ميندس معماري رئيسي ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  21فيفري .2016

المـــــادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر رقم  107مؤرخ في  13مارس  2016يمدد أجل إجراء اإلمتحان الميني لإللتحاق
بسمك تقنيي المخابر الجامعية ،رتبة تقني بالمخابر الجامعية لجامعة تيزي وزو

إن وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً،
 بمقتضى األم ػ ػػر رقـ  03-06المؤرخ في  15يوليو سنة  ،2006المتض ػ ػ ػ ػػمف القانوف األساسي العػػاـ لموظ ػ ػ ػػيفةالعم ػػوم ػػية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  133-10المؤرخ في  05ماي سنة  ،2010المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أبريل سنة  ،2012المحدد لكيفيات تنػ ػ ػ ػ ػػظيـ المسابقاتواإلمتػػحانات والفحوص المينية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائيا،
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 وبمقتضى المقرر رقـ  1319المؤرخ في  30سبتمبر ،2015المتضمف فتح اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ تقنييالمخابر الجامعية ،رتبة تقني بالمخابر الجامعية.

يـقـــرر ما يأتي:
المادة األولى :عمال بأحكاـ المادة  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  25أفريل سنة ،2012
والمذكور أعاله تمدد آجاؿ إجراء اإلمتحاف الميني لإللتحاؽ بسمؾ تقنيي المخابر الجامعية ،رتبة

تقني بالمخابر الجامعية ،لمدة شير واحد ( )1إبتداء مف تاريخ  14فيفري .2016

المـــــادة  :2ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  00مارس 4302

ع  /وزير التعميم العالي والبحث العممي
وبتفويض منو مدير الموارد البشرية
إمضاء أمير قاسم داودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ـــ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي األول 2016

307

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــيم ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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تعميمة رقم  02مؤرخة في  03جانفي  ،2016تتعمق بتنظيم مسابقة وطنية
لمحصول عمى منح التكوين بالخارج لتحضير شيادة الدكتوراه
برسم السنة الجامعية 2017/2016

في إطار تنفيذ برنامج التكويف اإلقامي بالخارج لمسنة الجامعية  ، 2017/2016تنظـ مسابقة عمى أساس

االختبارات لمحصوؿ عمى منح لمتكويف في الخارج لتحضير شيادة الدكتوراه في الشعب والتخصصات التي
حددتيا الندوات الجامعية الجيوية.
توجو المسابقة لمطمبة األوائل عمى الدفعة الذيف تتوفر فييـ المقاييس المحددة في األحكاـ التنظيمية ،المرتبوف عمى

أساس معدالت األربع ( )04سنوات األولى بالنسبة لمتكوينات الخاصة بتحضير شيادة الماستر.

تنظـ المسابقة يوـ األربعاء  17فيفري  ،2016عمى مستوى مؤسسات التعميـ العالي ،التالية:
 -جامعة سعد دحمب

 -البميدة 1

بالنسبة لجية الوسط.

 -جامعة أحمد بف بمة

 -وىراف 1

بالنسبة لجية الغرب.

 -جامعة عبد الحميد ميري – قسنطينة 2

بالنسبة لجية الشرؽ.

يجب أف تكوف المسابقة محل نشر واسع عف طريق اإلعالف في كل المؤسسات الجامعية ،عمى شبكة

االنترنت لكل مف و ازرة التعميـ العالي و البحث العممي ،الندوات الجيوية لمجامعات ،و مؤسسات التعميـ العالي
وكذلؾ عف طريق الصحافة.

لجان االمتحان:
 -)1تنشأ عمى مستوى و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي لجنة وطنية لممسابقة ( )C.N.Cيرأسيا السيد األميف

العاـ لمو ازرة  ،وتتكوف مف كل مف :

 مدير التعاوف والتبادؿ مابيف الجامعات، -المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف،

 رئيس مكتب الندوة الوطنية لمجامعات ، رئيس الندوة الجيوية لجامعات الوسط أو ممثمو ، رئيس الندوة الجيوية لجامعات الشرؽ أو ممثمو ، رئيس الندوة الجيوية لجامعات الغرب أو ممثمو ،تحدد كيفيات سير المجنة الوطنية لالمتحاف الحقا.
 -)2تنشأ عمى مستوى كل ندوة جيوية لمجامعات لجنة امتحان حسب الشعبة أو التخصص.

تتكوف ىذه المجاف مف أساتذة باحثيف ذوي رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر قسـ "أ"  ،يرأسيا رئيس الندوة

الجيوية لمجامعات.

تعيف لجاف المسابقة مف طرؼ رؤساء الندوات الجيوية لمجامعات.
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تقتصر مواضيع االمتحاف عمى مادة أو مادتين لكل شعبة أو تخصص ،وتعد مف طرؼ لجاف المسابقة
ثمانية  08أياـ عمى األقل قبل تاريخ المسابقة.
يجري امتحاف إجباري في التخصص وامتحانيف إجبارييف في المغتيف (اإلنجميزية والفرنسية) لكل المترشحيف

(باستثناء المترشحين في شعبة اإلنجميزية المعنيين فقط بامتحان المغة الفرنسية).
تحدد المعامالت لمختمف االمتحانات ،كما يمي :
 امتحاف التخصص -امتحاف المغة

 -الفرنسية

 -اإلنجميزية

:

معامل 4

:

معامل 1

:

معامل 1

تقترح كل لجنة مسابقة عمى الندوة الجيوية لمجامعات في ظرؼ مغمق ثالث مواضيع لكل امتحاف مرفقة

بالتصحيحات النموذجية وسمـ التنقيط.

يتـ اختيار مواضيع المسابقة عف طريق القرعة يوـ إجراء االمتحانات مف طرؼ المجنة الوطنية لممسابقة

( )C.N.Cعمى مستوى و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

يتوجب عمى لجاف المسابقة أف تسير عمى السير الحسف لممسابقة ال سيما مف خالؿ وضع حيز التطبيق

األحكاـ التالية :

 -تشفير أوراؽ المرشحيف قصد ضماف السرية التامة.

 التصحيح المزدوج والمجوء إلى التصحيح الثالث إذا كاف فارؽ النقاط المسجل أكثر مف ثالثة ()03نقاط.

 ترتيب المتفوقيف حسب األفضمية عمى أساس المعدالت العامة المتحصل عمييا في المسابقة. اإلعالف عف النتائج النيائية بعد إمضاء محاضر المداولة. -اإلعالف الفوري ونشر القوائـ االسمية لممتفوقيف.

وفي حالة الضرورة المؤكدة ،يمكف الطالب أف يطمع عمى ورقة إجابتو عبر تقديـ طمب خطي.

اإلعالن عن نتائج المسابقة:
 يرسل رؤساء لجاف االمتحاف حسب التخصصات إلى المجنة الوطنية لالمتحاف ( )C.N.Cتحت إشراؼرؤساء الندوات الجامعية الجيوية محاضر المداوالت مؤشر عمييا.

 يجب أف تظير ىذه المحاضر ترتيب المتفوقيف حسب األفضمية عمى أساس النقاط والمعدؿ العاـالمتحصل عميو.

 -يحسب المعدؿ العاـ عمى أساس امتحانات التخصص وامتحاف المغة مع مراعاة المعامالت المحددة

سابقا.

 في حالة التساوي بيف مرشحيف فإف النقطة المتحصل عمييا في امتحاف التخصص ستفصل بيف المرشحيفالمتساوييف.
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 يوجو الطمبة المتفوقوف إلى بمد االستقباؿ عمى أساس المعدؿ العاـ المتحصل عميو في المسابقة والرغبةالتي يعبر عنيا الطالب في بطاقة الرغبات والمناصب المتاحة في كل تخصص حسب كل بمد استقباؿ.

تكوين ممف المشاركة في المسابقة الوطنية:

يجب أف تقدـ ممفات المرشحيف لممسابقة في نسخة واحدة ( ،)01وتتكوف مف الوثائق التالية المرتبة كما يمي:
 شيادة المتفوؽ عمى الدفعة (مع ذكر تقدير وترتيب الطالب(ة)) موقعة مف قبل نائب مدير الجامعة لمتكويفالعالي في الطور األوؿ والثاني ،والتكويف المتواصل والشيادات ،أو عميد الكمية.

 -صورة شمسية.

 نسخ عف كشوؼ النقاط (حسب النموذج المحدد من قبل وزارة التعميم العالي والبحث العممي) لممسارالجامعي تشير إلى دورة االنتقاؿ إلى كل سنة عميا ،موقعة مف قبل نائب مدير الجامعة أو عميد الكمية
( ؿ ،1ؿ ، 2ؿ 3وماستر.) 1

 -نسخة عف الشيادة المدرسية لمسنة الثانية ماستر موقعة مف قبل نائب مدير الجامعة أو عميد الكمية.

 نسخ عف شيادات البكالوريا والميسانس مصادؽ عمييا مف قبل نائب مدير الجامعة لمتكويف العالي أو عميدالكمية.

 -رسالتا ( )2توصية.

يتعيف إرساؿ ممفات المرشحيف لممسابقة الوطنية إلى الندوات الجيوية وفق رزنامة التكويف بالخارج المحددة ليذا
الغرض.

حرر بالجزائر في  30جانفي 4302
األمين العام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

مسابقة االلتحاق ببرنامج التكوين في مرحمة الدكتوراه بالخارج لمسنة الجامعية 2017/2016
المقررة يوـ األربعاء  17فيفري 2016
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 القرارات 
 قرار رقـ  11مؤرخ في  04جانفي  2016يتضمف إنياء مياـ السيد جريدان ياسين بصفتو مدير قسـ البحث"اإللكترونيؾ الدقيقة والنانوتكنولوجيا" لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 قرار رقـ  12مؤرخ في  04جانفي  2016يتضمف تعييف السيد تقزوت سمير بصفة مدير قسـ البحث "اإللكترونيؾالدقيقة والنانوتكنولوجيا" لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 قرار رقـ  13مؤرخ في  04جانفي  2016يتضمف إنياء مياـ السيد بوراي كمال بصفتو رئيس قسـ الطرائقالتكنولوجية المتطورة وتسيير مشاريع البحث لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 قرار رقـ  14مؤرخ في  04جانفي  2016يتضمف تعييف السيدة تميمي سميرة بصفتيا مديرة قسـ البحث "خاصياتاستخداـ المواد" لوحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعمـ المعادف الممحقة بمركز البحث في
التكنولوجيات الصناعية.
 قرار رقـ  30مؤرخ في  13جانفي  2016يتضمف تعييف السيد ساسي رشيد بصفة أميف عاـ لمركز البحث العمميوالتقني حوؿ المناطق القاحمة.
 قرار رقـ  58مؤرخ في  28جانفي  2016يعدؿ القرار رقـ  18المؤرخ في  20يناير  ،2013والمتضمف تعييف السيدفاسي يوسف بصفتو مدير وحدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات المنشأة لدى مركز البحث العممي والتقني
لإللحاـ والمراقبة.
 قرار رقـ  143مؤرخ في  08مارس  2016يتضمف تعييف السيد صنياجي كمال بصفتو مدير وحدة البحث بعنواف"عمـ المناعة والباثولوجيا المناعية " المنشأة لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا.
 قرار رقـ  175مؤرخ في  22مارس  2016يتضمف إنياء مياـ السيد تقزوت سمير بصفتو مدير قسـ البحث"اإللكترونيؾ الدقيقة والنانوتكنولوجيا" لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 قرار رقـ  176مؤرخ في  22مارس  2016يتضمف تعييف السيد جزار بوعالم بصفتو مدير قسـ البحث "اإللكترونيؾالدقيقة والنانوتكنولوجيا" لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
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 المقررات 
 مقرر رقـ  84المؤرخ في  21جانفي  2016يتضمف تعييف السيد بزينة دمحم بصفتو رئيس لجنة الصفقات لجامعةالبميدة .2
 مقرر رقـ  85المؤرخ في  21جانفي  2016يتضمف تعييف السيد بزينة دمحم بصفتو رئيس لجنة الصفقات لجامعةالشمف .
 مقرر رقـ  86المؤرخ في  21جانفي  2016يتضمف تعييف السيد شوشة عبد الغاني بصفتو رئيس لجنة الصفقاتلممدرسة العميا لالساتذة باالغواط .
 مقرر رقـ  87المؤرخ في  21جانفي  2016يتضمف تعييف السيد شييدة خالد بصفتو رئيس لجنة الصفقات لمديريةالخدمات الجامعية بتيارت.
 مقرر رقـ  88المؤرخ في  21جانفي  2016يتضمف تعييف السيد منصور خوجة فاتح بصفتو رئيس لجنة الصفقاتلمديواف الوطني لمخدمات الجامعية.
 مقرر رقـ  89المؤرخ في  21جانفي  ،2016يتضمف تعييف السيد بوعمرة عبد الكريم بصفتو رئيس لجنة الصفقاتلمديرية الخدمات الجامعية باتنة -وسط.
 مقرر رقـ  96المؤرخ في  25جانفي  2016يتضمف إنياء مياـ السيد فرواني بمقاسم بصفتو مدير بالنيابة لممدرسةالتحضيرية في العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف.
 مقرر رقـ  97المؤرخ في  25جانفي  2016يتضمف تعييف السيد ساىل سيدي دمحم بصفتو مدير ،بالنيابة لممدرسةالتحضيرية في العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف.
 مقرر رقـ  98المؤرخ في  25جانفي  2016يتضمف منح السيد ساىل سيدي دمحم بصفتو مدير ،بالنيابة لممدرسةالتحضيرية في العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف ،تفويض باإلمضاء في حدود صالحيتو باسـ
وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ.
 مقرر رقـ  109المؤرخ في  26جانفي  2016يتضمف تعييف السيد ىواري أحمد بصفتو رئيس لجنة الصفقاتلممدرسة العميا لالساتذة بمستغانـ.
 مقرر رقـ  110المؤرخ في  26جانفي  2016يتضمف تعييف السيد بن حطاب عبد القادر لطفي بصفتو رئيس لجنةالصفقات لممدرسة التحضيرية لعموـ الطبيعة والحياة بوىراف.
 مقرر رقـ  111المؤرخ في  26جانفي  2016يتضمف تعييف السيد تومي احسن بصفتو رئيس لجنة الصفقاتلممدرسة العميا لالعالـ اآللي بسيدي بمعباس.
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 مقرر رقـ  112المؤرخ في  26جانفي  2016يتضمف تعييف السيد بن عبو سنوسي بصفتو رئيس لجنة الصفقاتلممدرسة العميا لالساتذة بوىراف.
 مقرر رقـ  113المؤرخ في  26جانفي  2016يتضمف تعييف السيد تومي احسن بصفتو رئيس لجنة الصفقاتلممدرسة التحضيرية لعموـ الطبيعة والحياة بمستغانـ.
 مقرر رقـ  114المؤرخ في  28جانفي  2016يتضمف تعييف السيد قاسمي يوسف بصفتو عميد كمية العموـاالنسانية واالجتماعية ،بالنيابة ،بجامعة قالمة.
 مقرر رقـ  115المؤرخ في  28جانفي  2016يتضمف إنياء مياـ السيد واعمر عبد الكريم بصفتو مدير فرعيلالرشيف والوثائق ،بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،إلحالتو عمى التقاعد.
 مقرر رقـ  136المؤرخ في  08فيفري  2016يتضمف تعييف السيد ىني منصور محفوظ بصفتو رئيس لجنةالصفقات لمديرية الخدمات الجامعية بالشمف.
 مقرر رقـ  139المؤرخ في  08فيفري  2016يتضمف إنياء مياـ السيد صالحي صالح بصفتو عميد كمية العموـاالقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،بجامعة سطيف.1
 مقرر رقـ  140المؤرخ في  08فيفري  2016يتضمف تعييف السيد بمميدي عبد الوىاب بصفتو عميد كمية العموـاالقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،بجامعة سطيف ،1بالنيابة.
 مقرر رقـ  143المؤرخ في  13فيفري  2016يتضمف تعييف السيد بوعمرة عبد الكريم بصفتو رئيس لجنة الصفقاتلمديرية الخدمات الجامعية بباتنة بوعقل.
 مقرر رقـ  154المؤرخ في  16فيفري  2016يتضمف إنياء مياـ السيد حاشي يوسف بصفتو مدير المركز الجامعيبغيمزاف.
 مقرر رقـ  155المؤرخ في  16فيفري  2016يتضمف إنياء مياـ السيدة قمري زينة زوجة بولقنافد،بناء عمى طمبيابصفتيا عميدة كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،بالنيابة ،بجامعة سكيكدة.
 مقرر رقـ  156المؤرخ في  16فيفري  2016يتضمف إنياء مياـ السيد مولود بمعشية ،بناء عمى طمبو بصفتو نائبمدير مكمف بالتكويف العالي في الطوريف االوؿ والثاني والتكويف المتواصموالشيادات وكذا التكويف العالي في
التدرج ،بجامعة سكيكدة.
 مقرر رقـ  157المؤرخ في  16فيفري  2016يتضمف تعييف السيد مرجاوي مراد بصفتو نائب مدير مكمف بالتكويفالعالي في الطوريف االوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج ،بالنيابة ،بجامعة
سكيكدة.
 مقرر رقـ  158المؤرخ في  16فيفري  2016يتضمف تعييف السيد سميمان سفيان بصفتو مدير ،بالنيابة ،لممركزالجامعي بغيمزاف.
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 مقرر رقـ  159المؤرخ في  16فيفري  2016يتضمف منح السيد سميمان سفيان بصفتو مدير ،بالنيابة ،لممركزالجامعي بغيمزاف ،تفويض باإلمضاء في حدود صالحيتو باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر بالصرؼ.
 مقرر رقـ  160المؤرخ في  17فيفري  2016يتضمف إنياء مياـ السيد دمحم العيد ىميمة بصفتو نائب مدير مكمفبالتنمية واالستشراؼ والتوجيو ،بجامعة تبسة.
 مقرر رقـ  170المؤرخ في  25فيفري  2016يتضمف إنياء مياـ السيد ناجي بن حسين ،بناء عمى طمبو ،بصفتونائب مدير مكمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتضاىرات العممية ،بجامعة قسنطينة .2
 مقرر رقـ  179المؤرخ في  07مارس  2016يتضمف إنياء مياـ السيدة شريفة عزيزي ،بناء عمى طمبيا ،بصفتياعميدة كمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة ،بجامعة أـ البواقي.
 مقرر رقـ  180المؤرخ في  07مارس  2016يتضمف تعييف السيد نويري عبد القادر بصفتو عميد كمية العموـالدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة ،بالنيابة ،بجامعة أـ البواقي.
 مقرر رقـ  181المؤرخ في  07مارس  2016يتضمف تعييف السيد بمعيدي عبد الحكيم بصفتو عميد كمية العموـاالجتماعية واالنسانية ،بالنيابة ،بجامعة أـ البواقي.
 مقرر رقـ  184المؤرخ في  07مارس  2016يتضمف تعييف السيد حسين عبد القادر بصفتو رئيس لجنة الصفقاتلجامعة خميس مميانة.
 مقرر رقـ  185المؤرخ في  07مارس  2016يتضمف تعييف السيد االسود عبد الحميم بصفتو رئيس لجنة الصفقاتلمديرية الخدمات الجامعية بالوادي.
 مقرر رقـ  186المؤرخ في  07مارس  2016يتضمف تعييف السيد حسيني عبد السالم بصفتو رئيس لجنة الصفقاتلمديرية الخدمات الجامعية باـ البواقي.
 مقرر رقـ  187المؤرخ في  07مارس  2016يتضمف تعييف السيد بن عبيد الطاىر بصفتو رئيس لجنة الصفقاتلممدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات الجزائر.
 مقرر رقـ  200المؤرخ في  17مارس  2016يتضمف تعييف السيد زعرور إبراىيم بصفتو رئيس لجنة الصفقاتلمديرية الخدمات الجامعية بسطيف.
 مقرر رقـ  201المؤرخ في  17مارس  2016يتضمف تعييف السيد زنداقي جواد بصفتو رئيس لجنة الصفقاتلممدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات تممساف.
 مقرر رقـ  205المؤرخ في  20مارس  2016يتضمف تعييف السيد سالطنية بمقاسم بصفتو رئيس لجنة الصفقاتلجامعة باتنة .2
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