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 قرار رقـ  297مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ السياسية بكمية الحقكؽكالعمكـ السياسية بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة181 .......................................................................

 -قرار رقـ  298مؤرخ في  26أفريل  2016يعدؿ القرار رقـ  178مؤرخ في  26أفريل  2015يحدد القائمة االسمية ألعضاء

مجمس إدارة جامعة سكيكدة182 ......................................................................................................

 -قرار رقـ  299مؤرخ في  26أفريل  2016يعدؿ القرار رقـ  169مؤرخ في  21أفريل  2015يحدد القائمة االسمية ألعضاء

مجمس إدارة جامعة كرقمة ،المعدؿ183 ...............................................................................................

 -قرار رقـ  300مؤرخ في  27أفريل  2016يعدؿ القرار رقـ  174المؤرخ في  29جانفي  2014الذي يحدد القائمة اإلسمية

ألعضاء مجمس إدارة جامعة أـ البكاقي 184 .......................................................................... ...............

 -قرار رقـ  301مؤرخ في  27أفريل  2016يتمـ القرار رقـ  1223المؤرخ في  07ديسمبر  2015الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندكؼ185 .................................................................... ................

 قرار رقـ  225مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمس العممي لمعيػدعمػكـ كتقنيات النشاطات البدنيةكالرياضية بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة186 ................................................................................2
مػؤرخ في  28أفريل  2016القاائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الحميد ميري-قسنطينة187 .... 2
 قرار رقـ ّ 226 قرار رقـ  227مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ التسيير بكمية العمكـاالقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.......................................................

 قرار رقـ  228مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكمية العمكـاالقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل......................................................
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189
190
7

 قرار رقـ  229مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية بكمية العمكـاالقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ....................................................

 قرار رقـ  230مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكمية العمكـاالقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.....................................................

 قرار رقـ  231مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ االقتصادية كالتجاريةكعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل..........................................................................

191
192
193

 قرار رقـ  232مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ الفمسفػػػة بكّميةالعمكـ اإلنسانيةكالعمكـ االجتماعية بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة194 ...................................................................... 2
 قرار رقـ  233مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػمعمػـ االجتمػاع بكّمية العمكـاإلنسانية كالعمكـ االجتماعية بجامعة عبد الحميد ميري  -قسنطينة195 ............................................................2
 قرار رقـ  234مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ ال ّتاريػػخ بكّمية العمكـ اإلنسانيةكالعمكـ االجتماعية بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة196 .......................................................................2
 قرار رقـ  235مؤرخ في  228أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػكـ اإلنسانيػة كالعمػكـاالجتماعيػة بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينػة197 ............................................................... ...............2
 قرار رقـ  236مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػـ الّنفػس بكّميػة عمػـ الّنفػسكعمػكـ ال ّتربيػة بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة198 ........................................................................... 2
 قرار رقـ  237مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػكـ ال ّتربيػة بكّميػة عمػـ الّنفػسكعمػكـ ال ّتربيػة بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة199 ............................................................................2
 قرار رقـ  238مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عمػـ الّنفػس كعمػكـ ال ّتربيػةبجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة200 ................................................................................ ..........2
 قرار رقـ  239مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ تكنكلكجيات البرمجيات كنظـ202
المعمكمات بكّميةالتكنكلكجيات الحديثة لممعمكمات كاالتصاؿ بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة..........................2
مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػكـ الحاسػكب كتطبيقاتػو بكّمية
 قرار رقـ ّ 240التكنكلكجيات الحديثة لممعمكمات كاالتصاؿ بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة203 ................................................2
ػؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنكلكجيات الحديثة لممعمكمات
 قرار رقـ  241م ّكاالتصاؿ بجامعة عبد الحميد ميري-قسنطينػة204 .................................................................................2
 قرار رقـ  242مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمكـ ال ّتسييػر بكمية العمكـاالقتصادية كال ّتجارية كعمكـ ال ّتسيير بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة205 ......................................................2
 قرار رقـ  243مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػػكـ ال ّتجاريػة بكّمية العمكـاالقتصادية كال ّتجارية كعمكـ ال ّتسيير بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة206 ..................................................... 2
يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمس العممي لمعيدعمػـ المكتبات كالتكثيق بجامعة
 قرار رقـ  244مؤرخ في  28أفريل ّ 2016عبد الحميد ميري -قسنطينة207 ......................................................................... .........................2
 -قرار رقـ  302مؤرخ في  02ماي  2016يعدؿ القرار رقـ  276مؤرخ في  19أفريل  2016يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء

مجمس إدارة جامعة خميس مميانة209 ...................................................................................... .........

 -قرار رقـ  303مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب الفرنسي بكمية اآلداب

كالمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية210 ........................................................................................

 -قرار رقـ  304مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي بكمية اآلداب

كالمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية211 ........................................................................................
 قرار رقـ  305مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب االنجميزي بكمية اآلدابكالمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية212 ........................................................................................

 -قرار رقـ  306مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كالثقافة األمازيغية بكمية

اآلداب كالمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية213 .................................................................................
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 قرار رقـ  307مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة عبدالرحمف ميرة -بجاية............................................................................................................

 -قرار رقـ  308مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ التجارية بكمية العمكـ

214

االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية215 ............................................................

 -قرار رقـ  309مؤرخ في 02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكمية العمكـ

االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية216 ............................................................

 قرار رقـ  310مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ التسيير بكمية العمكـاالقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية............................................................

 قرار رقـ  311مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لميداف العمكـاالقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية...........

 -قرار رقـ  312مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ

217
218

التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية219 ............................................................... .........................

 قرار رقـ  313مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ اإلنسانية بكمية العمكـاإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.........................................................................

 قرار رقـ  314مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ االجتماعية بكمية العمكـاإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.........................................................................

 قرار رقـ  315مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ كتقنيات النشاطات البدنيةكالرياضية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية..................................................

 -قرار رقـ  316مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية

221
222
223

بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية224 ................................................................................................

 -قرار رقـ  317مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المناجـ كالجيكلكجيا بكمية

التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية225 ....................................................................................
 قرار رقـ  318مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبدالرحمف ميرة -بجاية............................................................................................................

 -قرار رقـ  319مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية

226

التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية227 ....................................................................................

 -قرار رقـ  320مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنكلكجيا بكمية التكنكلكجيا

بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية228 ................................................................................................

 -قرار رقـ  321مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنكلكجيا

بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية229 ................................................................................................

 -قرار رقـ  322مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية

التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية230 ....................................................................................

 -قرار رقـ  323مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية التكنكلكجيا

بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية231 ................................................................................................

 -قرار رقـ  324مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية

التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية232 ....................................................................................

 قرار رقـ  325مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمفميرة -بجاية....................................................................................................................

 -قرار رقـ  326مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية

233

بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة235 ............................................................. ............................

حدد لمقائمة االسمية ألعضاء
يعدؿ القرار رقـ 216
المؤرخ في  31ماي  2015الم ّ
 قرار رقـ  327مؤرخ في  02ماي ّ 2016ّ

المجنة العممية لقسـ المناجمنت بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف236 .......................................................
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 -قرار رقـ  338مؤرخ في  5ماي  2016يعدؿ كيتمـ القرار رقـ  232المؤرخ في  25جكيمية  2009كالمتضمف إنشاء األقساـ

المككنة لكمية العمكـ كالتكنكلكجيا لدى جامعة معسكر237 ............................................................ .................

 قرار رقـ  339مؤرخ في  05أفريل  2016يعدؿ القرار رقـ  50المؤرخ في  19جانفي  2016الذي يحدد القائمة االسميةألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس...............................................................

 -قرار رقـ  439مؤرخ في  09ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمكـ كالتكنكلكجيا بالمركز

238

الجامعي الكنشريسي -تيسمسيمت238 ........................................................................ .......................

يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعي الكنشريسي-
 قػرار رقػـ  440مػؤرخ في  09ماي ّ 2016تيسمسيمت240 ......................................................................................................................
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء
المؤرخ  01فيفري 2016
يعدؿ القرار رقـ 73
ّ
 قرار رقـ  441مؤرخ في 09ماي ّ 2016ّ
المجمس العممي لمعيد اآلداب كالمغات بالمركز الجامعي الكنشريسي -تيسمسيمت241 .................................................

 -قرار رقـ  442مؤرخ في  09ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العمكـ

االجتماعية كاإلنسانية بجامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ242 .......................................................................

 قرار رقـ  445مؤرخ في  09ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بكرقمة243 ......... -قرار رقـ  446مؤرخ في  09ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العمكـ

كالتقنيات -عنابة244 ....................................................................................... .........................

 -قرار رقـ  447مؤرخ في 09ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية بالمدرسة

الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر245 ................................................................................ ...............

 -قرار رقـ  448مؤرخ في  09ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة بالمدرسة الكطنية

المتعددة التقنيات بالجزائر246 ............................................................................ ...........................

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء
يعدؿ القرار رقـ  1201المؤرخ في  29نكفمبر 2015
ّ
مؤرخ في 09ماي ّ 2016
 قرار رقـ ّ 449المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف 247 ............................................................
المجمس العممي لممدرسة
ّ
 -قرار رقـ  450مؤرخ في 09ماي  2016يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الطارؼ............................
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ألعضاء مجمس إدارة جامعة المدية250 ..............................................................................................
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 -قرار رقـ  473مؤرخ في  24ماي  2016يعدؿ ك يتمـ القرار رقـ 248المؤرخ في17أفريل  2016المتضمف فتح مسابقة عمى
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 قرار رقـ ّ 482بجامعة دمحم لميف دباغيف-سطيف...........................................................................................2
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كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف..............................................................................2
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مؤرخ في  25ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ التاريػخ كاآلثػار بكّمية العمكـ
 قرار رقـ ّ 488290
اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف....................................................................2
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كيحدد صالحياتيا كتشكيمتيا كسيرىا295 .............................................................................................
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 قرار رقـ  501مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الحيكية كالبيكلكجياالخمكية كالجزيئية بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة303 ................................................1
 قرار رقـ  502مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكركبيكلكجيا بكمية عمكـ الطبيعةكالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة304 ......................................................................................1
 قرار رقـ  503مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا كعمـ البيئة النباتية بكميةعمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة305 ........................................................................1
 قرار رقـ 504مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيكلكجيا التطبيقية بكمية عمكـالطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة306 ..............................................................................1
 قرار رقـ  505مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعةاإلخكة منتكري -قسنطينة307 ......................................................................................................1
 قرار رقـ  506مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانكف الخاص بكمية الحقكؽبجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة309 ............................................................................ ..................1
 قرار رقـ  507مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانكف العاـ بكمية الحقكؽ بجامعةاإلخكة منتكري -قسنطينة310 ......................................................................................................1
 قرار رقـ  508مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة311 ........................................................................................................................

 قرار رقـ  509مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ الجيكلكجية بكمية عمكـاأل رض كالجغرافيا كالتييئة العمرانية جامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة312 ...........................................................1
 قرار رقـ  510مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ الجغرافية كالطبكغرافية بكميةعمكـ األرض كالجغرافيا كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة313 .....................................................1
 قرار رقـ  511مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التييئة العمرانية بكمية عمكـ األرضكالجغرافيا كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة314 ..................................................................1
 -قرار رقـ  512مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمكـ اإلقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير

بجامعة بجاية315 ...................................................................................................................
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 -قرار رقـ  534مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة
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معسكر 346 ..........................................................................................................................
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ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة350 .....................................................................................
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أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببكزريعة353 ...........................................................................
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مجمس إدارة مركز البحث في اإلعالـ العممي كالتقني354 .............................................................................
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ الرياضيػات كاإلعػالـ اآللػي بكّمية
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العمػكـ كالتكنكلكجيػا بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة380 ..............................................................................

المػادةبكّمية العمػكـ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػكـ
ّ
مػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قػرار رقـ ّ 549كالتكنكلكجيػا بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة381 ...................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ اليندسػة الميكانيكيػة بكّمية لعمػكـ
ػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قػرار رقـ  550م ّكالتكنكلكجيػاب جامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة..................................................................................
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الصناعيػة بكّمية العمػكـ
مػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قػرار رقـّ 551يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ اليندسػة ّ
كال ّتكنكلكجيػاب جامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة 383 ............................................................ .....................
دنيػة بكّمية العمػكـ
مػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ اليندسػة الم ّ
 قػرار رقـ ّ 552كالتكنكلكجيػا بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة384 ....................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػكـ كال ّتكنكلكجيػا بجامعة
ؤرخ في  05جكاف 2016
ّ
 قػرار رقـ  553مػ ّعبػاس لغػركر  -خنشمػة 385 .......................................................................................................
السياسيػة بكّميػة الحقػكؽ
مػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قػرار رقـ ّ 554يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػكـ ّ
السياسيػة بجامعةعبػاس لغػركر -خنشمػة387 ................................................................................
كالعمػكـ ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ الحقػػكؽ بكّميػة الحقػكؽ كالعمػكـ
ػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قػرار رقـ  555م ّالسياسيػة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة388 .......................................................................................
ّ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة عمػكـ الطبيعػة كالحيػاة بجامعة
مػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قػرار رقـ ّ 556عبػاس لغػركر -خنشمػة 389 .................................................. ......................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػكـ اإلنسانيػة بكّمية العمػكـ
مؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قرار رقـ ّ 557االجتماعيػة كاإلنسانيػة بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة...................................................................
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػكـ االجتماعيػة بكّمية العمػكـ
مؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قرار رقـ ّ 558االجتماعيػة كاإلنسانيػة بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة391 .........................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػكـ االجتماعيػة كاإلنسانيػة
مؤرخ في  05جكاف 2016
ّ
 قرار رقـ ّ 559بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة392 .................................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ لعمػكـ االقتصاديػة بكّمية العمػكـ
مػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قػرار رقـ ّ 560االقتصاديػة كال ّتجاريػة كعمػكـ ال ّتسييػر بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة393 ...........................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػكـ ال ّتجاريػة كعمػكـ ال ّتسييػر
مػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قػرار رقـّ 561بكّمية العمػكـ االقتصاديػة كال ّتجاريػة كعمػكـ ال ّتسييػر بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة394 ..............................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػكـ االقتصاديػة كال ّتجاريػة
مػؤرخ في  05جكاف 2016
ّ
 قػرار رقـ ّ 562كعمػكـ ال ّتسييػر بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة395 ................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػكـ االقتصاديػة بكّمية العمكـ
ػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قػرار رقـ  563م ّاالقتصادية كال ّتجارية كعمكـ ال ّتسيير بجامعة عبد الحميد ميري  -قسنطينة396 .....................................................2
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػةالعمػكـ االقتصاديػة كال ّتجاريػة
مػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قػرار رقـ ّ 564كعمػكـ ال ّتسييػر بجامعة عبد الحميد ميري  -قسنطينة397 ..........................................................................2
المحدد لمقائمة االسمية
المؤرخ في  20أكتكبر 2014
يعدؿ القرار رقـ 1095
 قرار رقـ  565مؤرخ في  05جكاف 2016ّ
ّ
ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة ابف خمدكف -تيارت399 ................................
المحدد لمقائمة االسمية ألعضػاء
المؤرخ في  10جكاف 2014
يعدؿ القرار رقـ 369
ّ
 قػرار رقػـ  566مػؤرخ في  05جكاف ّ 2016ّ
المجمس العممي لمعيد المغة كاألدب العربي بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا -تيبازة400 .............................................
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء
المؤرخ في  17سبتمبر2013
يعدؿ القرار رقـ 568
ّ
 ق ارر رقـ  567مؤرخ في 05جكاف ّ 2016ّ
المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية لكمية التكنكلكجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف401 ........................................1
المحدد لمقائمة االسمية
المؤرخ في  17سبتمبر 2013
يعدؿ القرار رقـ 572
ّ
 قرار رقـ  568مؤرخ في  05جكاف ّ 2016ّ
ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية كعمكـ األرض بجامعة فرحات عباس  -سطيف402 ..............................1
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء
المؤرخ في  09نكفمبر2013
يعدؿ القرار رقـ 879
ّ
 ق ارر رقـ  569مؤرخ في  05جكاف ّ 2016ّ
المجنة العممية لقسـ الكيمياء لكمية العمكـ بجامعة فرحات عباس -سطيف403 .....................................................1
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء
المؤرخ في  09نكفمبر2013
يعدؿ القرار رقـ 881
ّ
 ق ارر رقـ  570مؤرخ في  05جكاف ّ 2016ّ

المجنة العممية لقسـ الرياضيات لكمية العمكـ بجامعة فرحات عباس -سطيف404 ...................................................1

المحدد لمقائمة االسمية
المؤرخ في  09نكفمبر2013
يعدؿ القرار رقـ 882
 ق ارر رقـ  571مؤرخ في  05جكاف 2016ّ
ّ
ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء لكمية العمكـ بجامعة فرحات عباس -سطيف405 .............................................1
السياسيػة
مػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قػرار رقـ ّ 572يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقػكؽ كالعمػكـ ّ
بجامعةعبػاس لغػركر  -خنشمػة406 .................................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة كاألدب العربػي بكّمية اآلداب
ػؤرخ في  05جكا ّ 2016
 قػرار رقـ  573م ّكالّمغات بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة407 .........................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب كالّمغػة الفرنسيػة بكّمية
مػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قػرار رقـ ّ 574اآلداب كالّمغات بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة 408 ................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة العممية لقسـ األدب كالّمغػة اإلنجميزيػة بكّمية
مؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قرار رقـ ّ 575اآلداب كالّمغات بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة 409 .................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة اآلداب كالّمغػات بجامعة عبػاس
مػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قػرار رقـ ّ 576لغػركر -خنشمػة410 ............................................................................ .....................................
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئػة كالمحيػط بكّميػة عمػكـ
مػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قػرار رقـ ّ 577الطبيعػة كالحيػاة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة411 .................................................................... .............
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػػكـ الفالحيػػةبكّميػة عمػكـ
مؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 -قرار رقـ ّ 578

الطبيعػة كالحيػاة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة412 .................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيكلكجيػا الخمكيػة كالجزيػئػيػة
مؤرخ في  05جكاف ّ 2016
 قرار رقـ ّ 579بكّميػة عمػكـ الطبيعػة كالحيػاة بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة413 ...................................................................
 قرار رقـ  580مؤرخ في  09جكاف  2016يتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد التكنكلكجيا لدى المركز الجامعي بعيفتيمكشنت............................................................................................ ...........................

414

 قرار رقـ  581مؤرخ في  09جكاف  2016يتضمف إنشاء األقساـ المككنة لمعيد العمكـ لدى المركز الجامعي بعيف تيمكشنت415 .... -قػػػرار رقـ  582مؤرخ في  09جكاف  2016يتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية التكنكلكجيا لدى جامعة المدية................

416

 قػػػرار رقـ  583مؤرخ في  09جكاف  2016يتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـ لدى جامعة المدية416 ....................... قػػػرار رقـ  584مؤرخ  09جكاف  2016يتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـ الدقيقة كاإلعالـ اآللي لدى جامعة الجمفة417 ... -قػػػرار رقـ  585مؤرخ في  09جكاف  2016يتمـ القرار رقـ  331المؤرخ في  3ديسمبر  2009كالمتضمف إنشاء األقساـ

المككنة لكمية العمكـ كالتكنكلكجيا لدى جامعة الجمفة418 .............................................................................

 قػػػرار رقـ  586مؤرخ في  09جكاف  2016يتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـ االجتماعية لدى جامعة األغكاط419 .......... -قػػػرار رقـ  587مؤرخ في  09جكاف  2016يتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـ اإلنسانية كالعمكـ اإلسالمية كالحضارة

لدى جامعة األغكاط419 .............................................................................................................

 -قػػػرار رقـ  588مؤرخ في 09جكاف  2016يعدؿ كيتمـ القرار رقـ  545المؤرخ في  30سبتمبر  2010كالمتضمف إنشاء األقساـ

المككنة لكمية العمكـ لدى جامعة األغكاط420 .........................................................................................

 قػػػرار رقـ  589مؤرخ في  09جكاف  2016يتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية اليندسة المدنية كالمعمارية لدى جامعة األغكاط421 .. القرار رقـ  590المؤرخ في  9جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الكيمياء بجامعة كىراف لمعمكـكالتكنكلكجيا.................................................................................................................

 -قرار رقـ  591مؤرخ في  09جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اليندسة الكيربائية بجامعة كىراف لمعمكـ

422

كالتكنكلكجيا423 .....................................................................................................................
 قرار رقـ  592مؤرخ في  09جكاف  2016يعدؿ القرار رقـ  30المؤرخ في  3فيفري  2013كالمتضمف تعييف أعضاء المجمسالعممي لجامعة التككيف المتكاصل ،المعدؿ كالمتمـ425 ................................................................................

 -قرار رقـ  593مؤرخ في  09جكاف  2016يعدؿ القرار رقـ  137المؤرخ في  13مارس  2013الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس تكجيو الككالة المكضكعاتية لمبحث في العمكـ كالتكنكلكجيا426 .......................................................

 -قرار رقـ  594مؤرخ في  09جكاف  2016يعدؿ القرار رقـ  09المؤرخ في  18جانفي  2014الذي يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس تكجيو الككالة المكضكعاتية لمبحث في البيكتكنكلكجية كعمكـ الزراعة كالتغذية427 ....................................

 قرار رقـ  595مؤرخ في  09جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة428 .............المحدد لمقائمة االسمية
المؤرخ في  09نكفمبر 2013
يعدؿ القرار رقـ 884
ّ
 قرار رقـ  596مؤرخ في  09جكاف ّ 2016ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ بمدرسة الدراسات العميا التجارية429 ......................................................
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء
المؤرخ في  09نكفمبر 2013
يعدؿ القرار رقـ 883
ّ
 قرار رقـ  597مؤرخ في  09جكاف ّ 2016ّ
المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية430 .................................................................................
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء
المؤرخ في  02أفريل 2016
يعدؿ القرار رقـ 182
ّ
 قرار رقـ  598مؤرخ في  09جكاف ّ 2016ّ

المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر432 ................................................
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء
المؤرخ في  09فيفري 2014
يعدؿ القرار رقـ 182
ّ
 قرار رقـ  599مؤرخ في 09جكاف ّ 2016ّ
محمد الصديق بف يحي -جيجل...........................................
المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة ّ
 -قرار رقـ  600مؤرخ في  09جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمكـ الدقيقة

433

بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية434 ................................................................................................

 -قرار رقـ  602مؤرخ في  09جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة

بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية435 ................................................................................................
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 -قرار رقـ  603مؤرخ في  09جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العمكـ الدقيقة

بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية436 ................................................................................................

 -قرار رقـ  604مؤرخ في  09جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بحكث العمميات بكمية العمكـ

الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية437 ........................................................................................

 قرار رقـ  605مؤرخ في  09جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبدالرحمف ميرة -بجاية............................................................................................................

 -قرار رقـ  606مؤرخ في  09جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ االجتماعية بكمية العمكـ

438

االجتماعية كالعمكـ اإلنسانية بجامعة  20أكت  -1955سكيكدة439 .................................................................
 قرار مؤرخ في  09جكاف  2016يتضمف إنشاء كتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية لدى كميػة الحقكؽ بجامعػة الجزائػر440 ..........1 -قرار مؤرخ في  13جكاف  2016يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى جامعػػة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية

قسنطينػة441 ........................................................................................................................

 قرار مؤرخ في  13جكاف  2016يتضمف إنشاء كتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسػة العميػا لألساتػذة كىػراف442 .......... قرار رقـ  673مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغة كاألدب العربي كالفنكفبجامعة باتنة443 ..................................................................................................................1

 -قرار رقـ  674مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمكـ البيطرية كالعمكـ الفالحية

بجامعة باتنة 444 .................................................................................................................1

 -قرار رقـ  675مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية كالعمراف

بجامعة باتنة446 ..................................................................................................................1

 -قرار رقـ  676مؤرخ في 15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ االقتصادية بكمية العمكـ

االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة باتنة447 ..............................................................................1

 -قرار رقـ  677مؤرخ في 15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ التسيير بكمية العمكـ

االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة باتنة448 ..............................................................................1

 -قرار رقـ  678مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ المالية كالمحاسبة بكمية

العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة باتنة449 .......................................................................1

 -قرار رقـ  679مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية

كعمكـ التسيير بجامعة باتنة450 ...................................................................................................1

 قرار رقـ  680مؤرخ في 15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة باتنة451 ..1 -قرار رقـ  681مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع كالديمكغرافيا بكمية

العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة453 .....................................................................................1

 -قرار رقـ  682مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ اإلعالـ كاالتصاؿ كعمـ

المكتبات بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة454 ......................................................................1

 -قرار رقـ  683مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ كعمـ اآلثار بكمية العمكـ

اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة455 ............................................................................................1

 -قرار رقـ  684مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس كعمكـ التربية

كاألرطكفكنيا بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة456 ...................................................................1

 -قرار رقـ  685مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية العمكـ اإلنسانية

كاالجتماعية بجامعة باتنة457 ......................................................................................................1

 -قرار رقـ  686مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية

بجامعة باتنة458 ..................................................................................................................1

 قرار رقـ  687مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي بكمية المغةكاألدب العربي كالفنكف بجامعة باتنة460 ....................................................... ....................................1
 قرار رقـ  688مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة ك الثقافة األمازيغية بكميةالمغة ك األدب العربي كالفنكف بجامعة باتنة461 ....................................................................................1
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 -قػػرار رقػـ  689مػؤرخ في  15جكاف  2016يحػدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة باتنة.....................1

 -قرار رقـ  690مؤرخ في 15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الكطنية المتعددة التقنيات

462

بالجزائر463 ................................................................................................... ......................
 قرار رقـ  691مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكمية الحقكؽ كالعمكـالسياسية بجامعة باتنة465 ................................................................................ ........................1
 قرار رقـ  692مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ السياسية بكمية الحقكؽكالعمكـ السياسية بجامعة باتنة466 ....................................................................... ..........................1
 قرار رقـ  693مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسيةبجامعة باتنة467 ......................................................................................... .........................1

 قرار رقـ  694مؤرخ في  15جكاف  206يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية عمكـ المادة بجامعةباتنة...................................................................................................... ……………..1

 -قرار رقـ  695مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية عمكـ المادة بجامعة

469

باتنة470 ......................................................................... .................................................1

 قرار رقـ  696مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمكـ المادة بجامعة باتنة471 ......1 -قرار رقـ  697مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ أصكؿ الديف بكمية العمكـ

اإلسالمية بجامعة باتنة472 ........................................................................................................1

 -قرار رقـ  698مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الشريعة بكمية العمكـ اإلسالمية

بجامعة باتنة473 ..................................................................................................................1

 -قرار رقـ  699مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة كالحضارة اإلسالمية بكمية

العمكـ اإلسالمية بجامعة باتنة474 .................................................................................................1

 قرار رقـ  700المؤرخ في  15جكاف  2016يعدؿ القرار رقـ  474المؤرخ في  14جكيمية  2014الذي يحدد القائمة االسميةألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا

في مجاالت التربية كالثقافة كاالتصاؿ ،المعدؿ475 ....................................................................... .............

 -قػرار رقـ  701مػؤرخ في  16جػكاف  ،2016يتضمف إنشاء لجنة قطاعية مشتركة إلحصاء نشاطات مدارس التككيف الخاصة

كتأطيرىا476 ........................................................................................................................

 قرار رقـ  702مؤرخ في  16جكاف  2016يتضمف تشكيمة الفركع المختصة لمجنة الجامعية الكطنية477 .............................ككيفيات سيرىا480 .......
طكر ال ّثالػث
يحدد تشكيمػة الّمجنػة الكطنية لتأىيػل ال ّتككيف في ال ّ
ػؤرخ فػي  16جكاف ّ 2016
ّ
 قػرار رقػـ  703م ّ -قػرار رقـ  704مؤرخ في  16جػكاف  ،2016يحدد إجراءات اإلشراؼ المشترؾ ذي الطابع الدكلي عمى أطركحة الدكتكراه ككيفيات

تنظيمو482 ..........................................................................................................................
 قرار مؤرخ في  19جكاف  2016يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسػة الكطنية العميػا لمطب البيطريالجزائر484 ..........................................................................................................................

 قرار مؤرخ في  19جكاف  2016يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى المدرسػة العميػا لألساتػذة األغكاط485 ......... -قرار مؤرخ في  19جكاف  2016يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية لدى مديريػة الخدمات الجامعية قسنطينة–

الخركب486 .........................................................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الكطنية العميا لعمػكـ البحػر
ؤرخ في  20جكاف ّ 2016
 قػرار رقػـ  714مػ ّكتييئػة الساحػل 487 ................................................................................................................
الحيػة بالمدرسة الكطنية
مػؤرخ في  20جكاف ّ 2016
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ المػكارد ّ
 قػرار رقػـ ّ 715العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل488 ................................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األقساـ التحضيرية لعمكـ البحػر
ػؤرخ في  20جكاف ّ 2016
 قػرار رقػـ  716م ّبالمدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل .............................................................................

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء
يعدؿ القرار رقـ  418المؤرخ في  24جكاف 2014
ّ
 -قرار رقـ  717مؤرخ في  20جكاف ّ 2016

489

المجنة العممية لقسـ البيئة كالتييئة بالمدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل490 ..........................................
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 مرسكـ تنفيذي رقـ  124-16مؤرخ في  3رجب عاـ  1437المكافق  11أبريل سنة  ،2016يعدؿ المرسكـالتنفيذي رقـ  08-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430المكافق  4يناير سنة  2009كالمتضمف إنشاء جامعة
تبسة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مرسكـ تنفيذي رقـ  125 -16مؤرخ في  3رجب عاـ  1437المكافق  11أبريل سنة  ،2016يتضمف إنشاءمركز جامعي بمغنية ( كالية تممساف ).

(الجريدة الرسمية العدد  23المكافق  13أفريل )2016
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مرسكـ تنفيذي رقـ  176 -16مؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437المكافق  14يكنيك سنة  ،2016يحدد القانكفاألساسي النمكذجي لممدرسة العميا.

(الجريدة الرسمية العدد  36المكافق  19يكنيك )2016
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قرار كزاري مشترؾ مؤرخ في  8جمادي األكلى عاـ  1437المكافق  17فبراير سنة  ،2016يعدؿ كيتمـ القرارالكزاري المشترؾ المؤرخ في  22ديسمبر سنة  2004كالمتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية كتحديد مقرىا
كقائمة االقامات الجامعية التابعة ليا كمشتمالتيا.

ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قرار كزاري مشترؾ مؤرخ في  18شعباف عاـ  1437المكافق  25مايك سنة  ،2016يتضمف إنشاء ممحقة جامعةتيارت بمدينة قصر الشاللة.

(الجريدة الرسمية العدد  38المكافق  26يكنيك )2016
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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القرارات الوزارية المشتركة
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قػرار كزاري مشترؾ مؤرخ في  13أفريل  ،2016المتضمف اعتماد بعض مصالح المؤسسة
االستشفائية المتخصصة في طب النساء كالتكليد ،طب األطفاؿ كجراحة األطفاؿ
"المؤسسة االستشفائية المتخصصة سيدي مبركؾ" قسنطينة ،لضماف نشاطات استشفائية جامعية
إف كزير الصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات،
ككزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015يتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،والمعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  465-97المؤرخ في  2شعباف عاـ  1418الموافق  2ديسمبر سنة ،1997يتضمف إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة تنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  379-11المؤرخ في  25ذي الحجة عاـ  1432الموافق  30يناير سنة 2011والمحدد لصالحيات وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013والمحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار الو ازري المشترؾ رقـ  04المؤرخ في  24ديسمبر سنة  ،1997والمتضمف اعتماد بعض هياكلالمؤسسة االستشفائية المتخصصة سيدي مبروؾ" قسنطينة ،لضماف نشاطات استشفائية جامعية،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  16محرـ عاـ  1433الموافق  11ديسمبر سنة ،2011والمتضمف تحديد المصمحة االستشفائية الجامعية والوحدة االستشفائية الجامعية،
 وبمقتضى القرار الوزاري رقـ  80المؤرخ في  31ماي سنة  ،2015المتمـ لممحق القرار الوزاري رقـ 1054المؤرخ في  17مارس  ،2007المتضمف إنشاء المصالح والوحدات المكونة لها عمى مستوى المؤسسة
االستشفائية المتخصصة في طب النساء والتوليد ،طب األطفاؿ وجراحة األطفاؿ "المؤسسة االستشفائية
المتخصصة سيدي مبروؾ" قسنطينة،
يقػػػػػػػػػػػػػرراف
المػػادة األكلػػى :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  7مػػف المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  465-97المػػؤرخ فػػي  2ديسػػمبر سػػنة 1997
المػػتمـ والمشػػار إليػػال أعػػال  ،يعتمػػد لض ػماف نشػػاطات استشػػفائية جامعيػػة ،المصػػالح التابعػػة لممؤسسػػة
االستشفائية الجامعية المتخصصة في طب النساء والتوليد ،طب األطفػاؿ وج ارحػة األطفػاؿ "المؤسسػة
االستشفائية المتخصصة سيدي مبروؾ -قسنطينة" وفقا لمقائمة المحددة في ممحق هذا القرار.
المادة  :2تمغى كل األحكاـ المخالفة لهذا القرار.
المػػادة  :3يكم ػ السػػادة ،األمػػيف الع ػػاـ لػػو ازرة الصػػحة والسػػكاف واصػػالح المستشػػفيات واألمػػيف العػػاـ لػػو ازرة التعمػػيـ
العالي والبحث العممي ،كل فيما يخصال بتنفيذ هذا القرار.

ع/كزير الصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات
رئيس الديكاف مكمف باألمانة العامة
رزقي عمي
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  13أفريل 2016
ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
الثالثي الثاني 2016
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ممحق القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  13أفريل  ،2016المتضمف اعتماد بعض مصالح المؤسسة
االستشفائية المتخصصة في طب النساء كالتكليد ،طب األطفاؿ كجراحة األطفاؿ "
المؤسسة االستشفائية المتخصصة سيدي مبركؾ" قسنطينة ،لضماف نشاطات استشفائية جامعية
المصالح

عدد األسرة

 -1التخدير واإلنعاش

14

 -2طػب أمراض النساء والتوليد
"عيادة المنظر الجميل"

75

 -3جراحة األطفاؿ
"عيادة منصورة"

80

 -4طب األطفاؿ
"عيادة منصورة"

75

الوحدات

 -1التخدير
 -2اإلنعاش
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5

-02-

-07-

الجراحة وما بعد الجراحة،
الحمل الخطر،
طب األوراـ النسائية،
قبل الوضع وبعد الوضع،
اإلنجاب بمساعدة طبية،
التشخيص الخموي والكش عف السرطاف،
الفحص ،الكش واالستعجاالت،
-05جراحة المحروقيف،
جراحة المسالؾ البولية لألطفاؿ،
جراحة األوراـ،
الجراحة العامة،
طب أمراض العظاـ والرضوض لألطفاؿ

-05استشفاء األطفاؿ الكبار،
استشفاء الرضع واألطفاؿ الصغار
الفحص ،االستعجاالت ومستشفى النهار،
أمراض الكمى وتصفية الدـ،
عمـ الغدد.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػرار كزاري مشترؾ مؤرخ في  13أفريل  ،2016المتضمف اعتماد بعض مصالح المؤسسة
االستشفائية المتخصصة في طب األمراض العقمية "مستشفى األمراض العقمية الناظكر كالية تيبازة"
لضماف نشاطات استشفائية جامعية
إف كزير الصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات،
ككزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015يتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،والمعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  465-97المؤرخ في  2شعباف عاـ  1418الموافق  2ديسمبر سنة ،1997يتضمف إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة تنظيمها وسيرها والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  379-11المؤرخ في  25ذي الحجة عاـ  1432الموافق  30يناير سنة 2011والمحدد لصالحيات وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013والمحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  16محرـ عاـ  1433الموافق  11ديسمبر سنة ،2011والمتضمف تحديد المصمحة االستشفائية الجامعية والوحدة االستشفائية الجامعية،
 وبمقتضى القرار الوزاري رقـ  196المؤرخ في  29ماي سنة  ،2014والمتضمف إنشاء المصالح والوحداتالمكونة لها عمى مستوى المؤسسة االستشفائية المتخصصة في طب األمراض العقمية "مستشفى األمراض العقمية
الناظور والية تيبازة"
يقػػػػػػػػػػػػػرراف
المػػادة األكلػػى :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  7مػػف المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  465-97المػػؤرخ فػػي  2ديسػػمبر سػػنة 1997
المػػتمـ والمشػػار إليػػال أعػػال  ،يعتمػػد لضػػماف نشػػاطات استشػػفائية جامعيػػة ،المصػػالح التابعػػة لممؤسسػػة
االستشػػفائية الجامعيػػة المتخصصػػة فػػي طػػب األم ػراض العقميػػة "مستشػػفى األم ػراض العقميػػة النػػاظور
والية تيبازة" وفقا لمقائمة المحددة في ممحق هذا القرار.
المػػادة  :2يكم ػ السػػادة ،األمػػيف الع ػػاـ لػػو ازرة الصػػحة والسػػكاف واصػػالح المستشػػفيات واألمػػيف العػػاـ لػػو ازرة التعمػػيـ
العالي والبحث العممي ،كل فيما يخصال بتنفيذ هذا القرار.
حرر بالجزائر في  13أفريل 2016
ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ع/كزير الصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات
رئيس الديكاف مكمف باألمانة العامة
رزقي عمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحق القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  13أفريل  ،2016المتضمف اعتماد بعض مصالح المؤسسة
االستشفائية المتخصصة في طب األمراض العقمية "مستشفى األمراض العقمية الناظكر كالية تيبازة"
لضماف نشاطات استشفائية جامعية
عدد األسرة

المصالح

 -1طب األمراض العقمية لمكبار

80

 -2طب األمراض العقمية لألطفاؿ

20

الوحدات

-03-

 -1استشفاء الرجاؿ،
 -2استشفاء النساء
 -3االستعجاالت العقمية والفحص

-02-

 -1مستشفى النهار،
 -2االستعجاالت والفحص.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قػرار كزاري مشترؾ مؤرخ في  13أفريل  ،2016المتضمف اعتماد بعض مصالح

المؤسسة االستشفائية المتخصصة في طب األمراض العقمية "مستشفى األمراض العقمية
محفكظ بكسبسي الشراقة-الجزائر" لضماف نشاطات استشفائية جامعية

إف كزير الصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات،
ككزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  465-97المؤرخ في  2شعباف عاـ  1418الموافق  2ديسمبر سنة ،1997يتضمف إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة تنظيمها وسيرها والمتمـ،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  379-11المؤرخ في  25ذي الحجة عاـ  1432الموافق  30يناير سنة 2011والمحدد لصالحيات وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

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

 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  16محرـ عاـ  1433الموافق  11ديسمبر سنة ،2011والمتضمف تحديد المصمحة االستشفائية الجامعية والوحدة االستشفائية الجامعية،

 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  25جويمية سنة  ،2013والمتضمف اعتماد بعض مصالحالمؤسسة االستشفائية المتخصصة في طب األمراض العقمية "مستشفى األمراض العقمية محفوظ بوسبسي

الشراقة-الجزائر" لضماف نشاطات استشفائية جامعية.

يقػػػػػػػػػػػػػرراف

المػػادة األكلػػى :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  7مػػف المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  465-97المػػؤرخ فػػي  2ديسػػمبر سػػنة 1997
المػػتمـ والمشػػار إليػػال أعػػال  ،يعتمػػد لضػػماف نشػػاطات استشػػفائية جامعيػػة ،المصػػالح التابعػػة لممؤسسػػة
االستشػػفائية الجامعيػػة المتخصصػػة فػػي طػػب األم ػراض العقميػػة "مستشػػفى األم ػراض العقميػػة محفػػوظ
بوسبسي الشراقة-الجزائر" وفقا لمقائمة المحددة في ممحق هذا القرار.

المادة  :2تمغى كل األحكاـ المخالفة لهذا القرار.

الم ػادة  :3يكم ػ

السػػادة ،األمػػيف الع ػػاـ لػػو ازرة الصػػحة والسػػكاف واصػػالح المستشػػفيات واألمػػيف العػػاـ لػػو ازرة التعمػػيـ

العالي والبحث العممي ،كل فيما يخصال بتنفيذ هذا القرار.

ع/كزير الصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي

رئيس الديكاف مكمف باألمانة العامة
رزقي عمي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  13أفريل 2016
األميف العاـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
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ممحق القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  13أفريل  ،2016المتضمف اعتماد بعض مصالح
المؤسسة االستشفائية المتخصصة في طب األمراض العقمية "مستشفى األمراض العقمية
محفكظ بكسبسي الشراقة-الجزائر" لضماف نشاطات استشفائية جامعية
المصالح

عدد األسرة

 -1طب األمراض العقمية لمكبار

190

 -2طب األمراض العقمية لألطفاؿ

30

الوحدات

-1
-2
-3
-4
-5

-05وحدة "استشفاء الرجاؿ" مغمقة،
وحدة "استشفاء الرجاؿ" مفتوحة،
وحدة استشفاء النساء مفتوحة،
مكافحة اإلدماف،
االستعجاالت العقمية والفحص

-03-

 -1المراهقيف،
 -2األطفاؿ الصغار،
 -3التوحد.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يعدؿ كيتمـ القرار الكزاري المشترؾ
قرار كزاري مشترؾ مؤرخ في  01جكاف ّ ،2016
المؤرخ في  3ربيع األكؿ عاـ  1434المكافق  15يناير سنة  ،2013المتضمف
التنظيـ الداخمي لمركػز البحث العممي كالتقني لإللحاـ كالمراقبة

إف الكزير األكؿ،
ككزير المالية،
ككزيرالتعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  280-92المؤرخ في  5محرـ عاـ  1413الموافق  6يوليو سنة ،1992المتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  54-95المؤرخ في  15رمضاف عاـ  1415الموافق  15فبراير سنة ،1995يحدد صالحيات وزير المالية،
الذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنةيحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،
 ،2011الذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
الذي ّ
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  3ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  15يناير سنة  ،2013المتضمفالتنظيـ الداخمي لمركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة،
يقرركف
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل وتتميـ بعض أحكاـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  3ربيع األوؿ
عاـ  1434الموافق  15يناير سنة  ،2013والمذكور أعال .
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2تعدؿ المادة األولى مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  3ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  15ينػاير
وتحرر كما يأتي:
سنة  ،2013والمذكور أعال ّ ،
"المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي
الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة  ،2011والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
التنظيـ الداخمي لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية يدعى في صمب النص "المركز".
وتتمـ المادة  11مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  3ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق 15
المادة ّ :3
تعدؿ ّ
وتحرر كما يأتي:
يناير سنة  2013والمذكور أعال ّ ،
" المادة  :11تتكوف وحدات البحث والتي عددها ثالثة ( ،)03مف:
(...........................بدوف تغيير) ،....................................

وحدة البحث في المواد المتطورة،

وحػدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات".

تعدؿ المادة  13مف القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  3ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  15يناير
المادة ّ :4
وتحرر كما يأتي:
سنة  2013والمذكور أعال ّ ،
" المادة  :13تكّم وحدة البحث في المواد المتطورة بنشاطات البحث والتطوير في ميػداف التكنولوجيػات
الصناعية.
وتتكوف مف:
(...................................................................الباقي بدوف تغيير)
."...................................................................
ػتمـ الق ػرار الػػوزاري المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  3ربيػػع األوؿ عػػاـ  1434الموافػػق  15ينػػاير سػػنة ،2013
المػػادة  :5يػ ّ
تحرر كما يأتي:
والمذكور أعال  ،بمادة  13مكرر ّ
"المادة  13مكرر :تكّم وحػدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات ،بما يأتي:
 القي ػػاـ ب ػػالبحوث ح ػػوؿ المػ ػواد والطبق ػػات الرقيق ػػة لمتطبيق ػػات ف ػػي مج ػػاؿ االتص ػػاالت الس ػػمكية والالس ػػمكية،الصحة ،البيئة والطاقة،
 تطوير طرائق تشكل المواد الجديدة لتسيير السطوح واألجهزة المختمفة، تطوير الطرائق التكنولوجية لغرض توسيع أجهزة الكش  ،تخزيف الطاقة ،االلكترونيات الضوئية، التحكـ في تقنيات توصي الهياكل واألجهزة.وتتكوف مف :
 قسـ البحث في المواد والسطوح المركبة، قسـ البحث في الهياكل واألجهزة ".المادة  :6ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

عف الكزير األكؿ كبتفكيض منو
المدير العاـ لمكظيفة العمكمية
كاإلصالح اإلداري
ب .بكشماؿ

حرر بالجزائر في  01جكاف 2016
كزير المالية
عبد الرحماف خالفة
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قػرار كزاري مشترؾ مؤرخ في  05جػكاف  ،2016يتضمف منح االعتماد لمصمحة ،لضماف

نشاطات استشفائية جامعية عمى مستكى المؤسسة العمكمية االستشفائية ز ارلدة ( بكقاسمي طيب)

إف كزير الصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات،
ككزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

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

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

المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  357-11المؤرخ في  19ذي القعدة عاـ  1432الموافق  17أكتوبر سنة ،2011يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ  140-07المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1428الموافق 19

مايو  2007المتضمف إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتنظيمها
وسيرها ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  379-11المؤرخ في  25ذي الحجة عاـ  1432الموافق  30يناير سنة 2011والمحدد لصالحيات وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

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

 وبناء عمى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  17ماي سنة  2012المتضمف منح االعتماد لبعض المصالحلضماف نشاطات استفائية جامعية عمى مستوى المؤسسة العمومية االستشفائية زرالدة ( بوقاسمي طيب)،

 وبناء عمى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  01سبتمبر سنة  2013المتضمف منح االعتماد لبعض المصالحلضماف نشاطات استشفائية جامعية عمى مستوى المؤسسة العمومية االستشفائية زرالدة ( بوقاسمي طيب).

يقػػػػػػػػػػػػػػرراف
المػػادة األكلػػى :طبقػػا ألحكػػاـ المػػادة  2مػػف المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  357-11المػػؤرخ فػػي  17أكتػػوبر سػػنة 2011
المشػار إليػال أعػػال  ،يهػدؼ هػذا القػرار إلػػى اعتمػاد مصػمحة استشػػفائية جامعيػة والوحػػدات المكونػة لهػػا
عمػػى مسػػتوى المؤسسػػة العموميػػة االستشػػفائية ز ارلػػدة ( بوقاسػػمي طيػػب) وفقػػا لمجػػدوؿ المرفػػق بهػػذا
القرار.
المادة  :2تمغػى كػل األحكػاـ المخالفػة لهػذا القػرار سػيما القػرار الػوزاري المشػترؾ المػؤرخ فػي  17مػاي سػنة 2012
والقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  01سبتمبر سنة  2013المذكوريف أعال .
المػػادة  :3يكم ػ األمػػيف الع ػػاـ لػػو ازرة الصػػحة والسػػكاف واصػػالح المستشػػفيات واألمػػيف العػػاـ لػػو ازرة التعمػػيـ العػػالي
والبحث العممي ،كل فيما يخصال بتنفيذ هذا القرار.
كزير الصحة كالسكاف كاصالح المستشفيات
عبد المالؾ بكضياؼ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق القرار الكزاري المشترؾ المؤرخ في  5جكاف  2016المتضمف منح االعتماد لمصمحة لضماف
نشاطات استشفائي جامعية عمى مستكى المؤسسة العمكمية االستشفائية زرالدة (بكقاسمي طيب)
الكحدات
عدد األسرة
المصالح

طػب أمراض النساء
كالتكليد

80

-1
-2
-3
-4

-04-

أمراض النساء،
قبل الكضع كبعد الكضع،
الفحص كاالستعجاالت،
الكشف.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار كزاري مشترؾ مؤرخ في  27جكاف  ،2016يتضمف إنشاء مصمحة
مشتركة لمبحث لدى مركز البحث في اإلعالـ العممي كالتقني
إف كزير المالية،
ككزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  56-85المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1405الموافق  16مارس سنة ،1985المتمـ،
المتضمف إنشاء مركز لمبحث في اإلعالـ العممي والتقني،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  54-95المؤرخ في  15رمضاف عاـ  1415الموافق  15فبراير سنة ،1995يحدد صالحيات وزير المالية،
الذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةولمتمـ،
المعدؿ
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 ،2003الذي ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنةيحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 ،2005الذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنةيحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،
 ،2011الذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  293-12المؤرخ في  2رمضاف عاـ  1433الموافق  21يوليو سنة ،2012السيما المادة  12منال،
الذي ّ
يحدد مهاـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرهاّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
 وبعد اإلطالع عمى رأي المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لو ازرة التعميـ العالي والبحثالعممي،
يقػػرراف
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  293-12المؤرخ في  2رمضاف عاـ 1433
الموافق  21يوليو سنة  2012والمذكور أعال  ،تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل أرضية تقنية
لتطوير البرمجيات لدى مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة لألرضية التقنية لتطوير البرمجيات المذكورة في المادة األولى
أعال  ،كاآلتي:
المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي لمجزائر،
جامعة بجاية،
جامعة تممساف،
مركز البحث في البيوتكنولوجيا لقسنطينة.
المادة  :3تتكوف األرضية التقنية لتطوير البرمجيات مف ثالثة ( )03فروع:
 فرع تطوير البرامج الحرة ويكم بما يأتي:
 تصميـ النظـ المعموماتية وتطويرها، وضع حموؿ برمجية عند الطمب والتكويف. فرع تطوير تطبيقات الويب ويكم بما يأتي:
 المساهمة في تطوير البرامج الحرة وترقيتها، جمع الموارد التطبيقية المهنية العامة لفائدة المصالح العمومية، تحسيس وتشجيع المستخدميف عمى استعماؿ البرامج الحرة. فرع التحويل الرقمي لممؤسسات ويكم بما يأتي:
 تطوير نظـ تسيير المعمومات الرقمية، مرافقة المؤسسات في تحولها إلى النظاـ الرقمي، دراسة وانجاز الرسومات والمخططات التوجيهية المعموماتية وتدقيقها.المادة  :4ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في  27جكاف 2016
كزير المالية
حاجي بابا عمي

كزير التعميـ العال ي كالبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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ػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػ
ػػ
ػ
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قػرار رقـ  180مؤرخ في  02أفريل  ،2016يعدؿ القرار رقـ  834المؤرخ في  21أكتكبر 2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر ،المعدؿ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009والمتضمف إنشاء جامعة معسكر المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  834المػػؤرخ فػػي  21أكتػػوبر  2013الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارةجامعة معسكر ،المعدؿ.
يػقػػػػػػرر
المادة األكلى :يعػدؿ الجػدوؿ الممحق بالقرار رقـ  834المؤرخ فػي  21أكتػوبر  ،2013المعػدؿ ،والمػػذكور أعػال ،
كما هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -0األعضاء الوعٌٍىى:

االسـ كالمقب
خالفي عمي
الوالية عبد العزيز
بشالغـ يحي
قاسمي عبدالرحمف
بواعمي أحمد
قدور شري دمحم
موالي أحمد
بغشاـ فريد
بوطيبة قادة
مخموفي أماؿ
لعرابي خالد
رشيس مراد
دمحم الحبيب عبد الكريـ
خروبي عبد الكريـ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة معسكر
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكم بالمالية
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف
ممثل الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
ممثل الوزير المكم بالعدؿ ،حافع األختاـ
ممثل الوزير المكم بالتجارة
ممثل الوزير المكم بالصناعية والمناجـ
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتهيئة العمرانية والبيئة
ممثل الوزير المكم بالفالحة والتنمية الريفية
ممثل الوزير المكم بالموارد المائية
ممثل الوزير المكم بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات
ممثل الوالي

(................................كالباقي بدكف تغيير.).................................
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قرار رقـ  181مؤرخ في  02أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية

إف كزير التعميـ العالي ك البحث 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 مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  10من ػػال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  223-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمف تحويل المعهد الوطني لمتجارة الى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  330-09المؤرخ في  23شواؿ عاـ  1430الموافق  12أكتوبر سنة 2009والمتضمف تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة مدرسة الدراسات العميا التجارية طبقا لمجدوؿ
الممحق بهذا القرار.

المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 - 1األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
أيت زاي عبدالحكيـ
غاشي اسماعيل
بدار ياسيف
سمسوـ عائشة
بدايرية منص
بوديعة زهير عمي شوقي
 -2األعضاء المنتخبكف:
االسـ كالمقب
حموتاف عمي
نويري عبدالنور

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة مدرسة الدراسات العميا التجارية
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثمة الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ

الصفة
عضو
عضو

القطاع
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ التسويق،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ شؤوف دولية،
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بف يخم فايزة
غيدوش فوزي
بقيوة فاروؽ
حفيز دمحم وفيق
مصباحي ارزقي
بوشماف عبدالنور
حفاصة مايسة
بمحاج جياللي كماؿ
بومميط مهدي

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف

سمؾ األساتذة لقسـ إدارة األعماؿ،
سمؾ األساتذة لقسـ العموـ التجارية،
سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المشاركيف،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الطمبة،
الطمبة،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء
المؤرخ في  02أفريل 2016
قرار رقـ 182
ّ
ّ
المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  215-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو 2008المعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  02أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 182ّ
الهندسة المدنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،
وبناء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر رقـ  208المؤرخ في  10ماي ،2016
 ًيػقػػػػػػػػػرر

المادة األولى:تطبيقا الحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عاـ 1426
الموافق  29ديسمبر  ،200والمذكور اعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الهندسة المدنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
المادة  :02تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
بالجزائر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  : 03يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ،كل
فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء
المؤرخ في  02أفريل 2016
ممحق بالقرار رقـ 182
ّ
ّ
المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بمقاسمي سماعيف
رئيسة القسـ
متيش كتاب رتيبة
أستاذ
بالي عبد الرحيـ
أستاذ
حموتاف مالؾ
أستاذ
تيميويف بوعالـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
لعريبي عبد هللا
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوتمور رمضاف
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
جبالي محبديف حفيظة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  183مؤرخ في  02أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ ىندسة المناجـ بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  215-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو 2008المعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  3ديسمبر  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 442ّ
هندسة المناجـ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ هندسة المناجـ بالمدرسة الوطنية المتعددة
 ًالتقنيات بالجزائر المؤرخ في  13ديسمبر .2015
يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة المناجـ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة المناجـ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
بالجزائر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202
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ممحق بالقرار رقـ 183المؤرخ في  02أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ ىندسة المناجـ بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
درامشي مميكة
1
رئيس القسـ
ولد حمو مالؾ
2
أستاذ
سباعي عمار
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بشار أسد دمحم عقيد
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
عقاؿ رزقي
5
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بوتريى سميرة
6
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
مرشيشى أميرة
7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  184مؤرخ في  02أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ التعديف بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  215-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو 2008المعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  22جانفي  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 28ّ
التعديف بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعديف بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 ًبالجزائر المؤرخ في  22جانفي .2016
يػقػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعديف بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعديف بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
بالجزائر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202
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الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

ممحق بالقرار رقـ  184المؤرخ في  02أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ التعديف بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
جغالؿ دمحم األميف
رئيس القسـ
شطروب دمحم
أستاذ
بوعبد هللا مبروؾ
أستاذ
لعريبي مرزاؽ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
كاسر عبد المجيد
أستاذ مساعد قسـ "أ"
دايـ هللا عبد الرحماف
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
مرموؿ سمية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  185مؤرخ في  02أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
والمتض ّمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  215-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو 2008المعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  22جانفي  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 27ّ
الهندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة
 ًالتقنيات بالجزائر المؤرخ في  18جانفي .2016
يػقػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات بالجزائر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ممحق بالقرار رقـ  185المؤرخ في  02أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بوعزيز دمحم
1
رئيس القسـ
رشاؽ السعيد
2
أستاذ
العربي صالح
3
أستاذ
سماعيمي ارزقي
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بف كوساس بوزيد
5
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف بريكة دمحم
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بمقاسمي ياسيف
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
قرقب ابراهيـ
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بنور حسيف
9

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  186مؤرخ في  02أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  215-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو 2008المعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  3ديسمبر  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 444ّ
اإللكترونيؾ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 ًبالجزائر المؤرخ في  03جانفي .2016
يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
بالجزائر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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الرقـ
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8

ممحق بالقرار رقـ  186المؤرخ في  02أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بموش ارني عادؿ
رئيس القسـ
آيت شيخ دمحم صالح
أستاذ
لرباس شري
أستاذ
أكساس الربيع
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عدناف مراد
أستاذ محاضر قسـ "أ"
سعدوف رابح
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
صاطور دليمة نعماف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
طاغي دمحم أوسعيد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  187مؤرخ في  02أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسـ اليندسة الصناعية بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  215-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو 2008المعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  3ديسمبر  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 445ّ
الهندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،
وبناء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر رقـ  08المؤرخ في  06جانفي .2016
 ًيػقػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الصناعية بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات بالجزائر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ممحق بالقرار رقـ  187المؤرخ في  02أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اليندسة الصناعية بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
نيبوش فاطمة
1
رئيسة القسـ
عبوف نصيرة
2
أستاذ
بف يوس الهادي
3
أستاذ
بوبكر أحمد
4
أستاذ
حدادي مراد
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
زواغي اسكندر
6
الحاج خال رضواف أستاذ محاضر قسـ "ب"
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
نايت قاسي صبيحة
8

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  188مؤرخ في  02أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الري بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  215-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو 2008المعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  03ديسمبر  2012الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 443ّ
لقسـ الري بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الري بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
 ًالمؤرخ في  17ديسمبر .2015
يػقػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ممحق بالقرار رقـ  188المؤرخ في  02أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالج ازئر
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
بف معمر سعدية
رئيس القسـ
برماد عبد المالؾ
أستاذ
كتاب أحمد
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
بف عويشة زوبيدة
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بيالؾ عمار
أستاذ محاضر قسـ "ب"
نقيب معمر
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف زيادة سميـ
أستاذ مساعد قسـ "ب"
مساحمي ربيع

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  189مؤرخ في  02أفريل  2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الكطنية العميا لممناجمنت
إف كزير التعميـ العالي ك البحث العممي،
 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 مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  116-08المؤرخ في  3ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  9أبريل 2008المتمـ،
المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت،
و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 1175المؤرخ في  11ديسمبر  2014الذي ّ
ّ
لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممثّمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت المؤرخ في 3ديسمبر .2015
يػقػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  19مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت ،وفقا لمجدوؿ الممحق
بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػ ػػػػػ ػ
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ممحق بالقرار رقـ  189المؤرخ في  02أفريل  2016الذي يحدد القائمة
االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الكطنية العميا لممناجمنت
الصفػة
االسـ كالمقػب
مديرة المدرسة ،رئيسة المجمس العممي لممدرسة
مسايد حسناء أمينة
الدكتو ار والبحث العممي
حراش براهيـ
مدير مساعد مكّم بالتّكويف في ّ
بالدراسات
مدير مساعد مكّم
رواف رفيق
ّ
مدير مساعد مكّم بالتّكويف المتواصل والعالقات الخارجية
زروتي مسعود
أستاذ
بوشناؽ خالدي سيدي دمحم
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
آيت يحي غيدوش كميمة
أستاذ محاضر قسـ "ب"
قوريف رضا طاهر توفيق دمحم
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
طالب مريـ
أستاذ مشارؾ
بف قرنة دمحم
أستاذ بالمدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية
باكوش صادؽ
أستاذ بجامعة جياللي بونعامة -خميس مميانة
عمراف مصطفى
مسؤوؿ المكتبة
بف معمر كريـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  190مؤرخ في  02أفريل  ،2016يعدؿ القرار رقـ  1217المؤرخ في أكؿ ديسمبر 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس.
إف كزير التعميـ العالي ك البحث العممي
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  535-98المؤرخ في 28ذي الحجة عاـ  5318الموافق أوؿ غشت سنة 5898المتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  4منال.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  52منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة ،2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  5257المؤرخ في أوؿ ديسمبر  ،2151الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة سيدي بمعباس.
يػقػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يعػدؿ ويتمـ الجػدوؿ الممحق بالقرار رقـ  11المؤرخ في 58جانفي  ،2151والمػذكور أعال  ،كما هو
محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202
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ممحق بالقرار رقـ  190المؤرخ في  02أفريل  2016الذي يحدد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس
 - 1األعضاء المعينكف:
القطاع
الصفة
االسـ كالمقب
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
رئيسا
بمحاكـ مصطفى
ممثل الوزير المكم بالمالية،
عضو
منقور حميدة بوعزة
ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
عضو
الواليش نور الديف
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
عضو
زعابطة يحي
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
عضو
أجكواف نادية
ممثل الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي
عضو
عمور منصور
ممثل الوزير المكم بالثقافة
عضو
طيبي دمحم
ممثل الوزير المكم بالعدؿ
عضو
جبمي دمحم
ممثمة الوزير المكم بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات
عضو
غالـ ليمى إلهاـ
ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ.
عضو
بختي حمزة
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
عضو
مباركي عبد القادر
ممثل الوزير المكم بالتجارة
عضو
بف إيدي دمحم
ممثل الوالي
عضو
نابي نادية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  191مؤرخ في  02أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الكطنية العميا لممناجمنت

إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  10من ػػال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  116-08المؤرخ في  3ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  9ابريل سنة 2008والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت ،المعدؿ و المتمـ،السيما المادة  4منال.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يػقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت .
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت في الجدوؿ الممحق بهذا
القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202
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 -1األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
 شريط رابح بشاغة مولود بجادي عبدالرحيـ سمسوـ عائشة يوسفي دمحم نزيد بوطغاف مهدي طمعة فاروؽ قيراط كريمة ياس دمحم بوسحابة عمارة عرابة لخضر محيو تسعديت بمعياضي سعيد حسيني حاتـ بمهواف نشيدة مرزوؽ مصطفى خميفاتي حساف حبيب دمحم راحـ احمد -2األعضاء المنتخبكف:

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الكطنية العميا لممناجمنت.

االسـ كالمقب
بوشناؽ خالدي سيدي دمحم
لراس شفيقة
طالب مريـ
باكوش الصادؽ
عوج سهاـ
لعريبي نبيل
شيباف أسماء
نباش صالح الديف

الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثمة الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل وزير الدفاع الوطني،
ممثل الوزير المكم باألشغاؿ العمومية،
ممثمة الوزير المكم بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
ممثل الوزير المكم بالنقل،
ممثل الوزير المكم بالتجارة،
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
ممثمة الوزير المكم بالطاقة،
ممثل الوزير المكم بالموارد المائية والبيئة،
ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ،
ممثمة الوزير المكم بالسكف والعمراف والمدينة،
ممثل مجمع تونيؾ لمصناعة،
ممثل اليانس لمتامينات،
ممثل المتعامل العمومي موبيميس،
ممثل شركة سونمغاز.

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذوي مص االستاذية،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المشاركيف،
ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثمة منتخبة عف الطمبة،
ممثل منتخب عف الطمبة،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  192مؤرخ في  02أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في عمكـ الطبيعة كالحياة بكىراف.

إف كزير التعميـ العالي ك البحث 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 مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  10من ػػال،
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 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  233-14المؤرخ في  29شواؿ  1435الموافق  25غشت سنة 2014والمتضمف إنشاء مدرسة تحضيرية في عموـ الطبيعة والحياة بوهراف.
يػقػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة و الحياة بوهراف .
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة و الحياة بوهراف طبقا

لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في عمكـ الطبيعة كالحياة بكىراف.
 -1األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب

شعالؿ أحمد
بف عودة أيوب
سميماني أرزقي
طويل عبدالقادر

شعيب دمحم

-2األعضاء المنتخبكف:
االسـ ك المقب

شعباف فاطمة الزهرة
ميموف أسماء
سماعيف خديجة
جوناح فاطمة الزهراء
كسوي أرزقي

 -سعيدي فرحات

الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

القطاع

الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
الوزير المكم بالمالية،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

ممثمة منتخبة
ممثمة منتخبة
ممثمة منتخبة
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف
عف
عف
عف
عف
عف

الييئة

سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المساعديف،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الطمبة،
الطمبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  193مؤرخ في  02أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الكطنية العميا لألشغاؿ العمكمية

إف كزير التعميـ العالي ك البحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  10من ػػال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  160-10المؤرخ في  15رجب عاـ  1431الموافق  28يونيو سنة 2010والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ و التقنيات بوهراف ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.
يقػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005و المذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموـ و التقنيات بوهراف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموـ و التقنيات بوهراف طبقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 - 1األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
كاممي الحاج
حسيف دحماف
بف مختار الهادي
عموف اونيسة،
بوفطة ياسيف
معيوؼ سعيد
روابحية عبدالوهاب
دحموف حميدة
ايت عبدهللا بوبكر
بف طالب فيصل
نادري احمد
لكحل ياسيف
-2األعضاء المنتخبكف:
االسـ كالمقب
 عمير دمحم حديد دمحم لراري دمحم تونسي خالد لقبج سمير سالـ طارؽ بمة رفيق -برزواف دمحم رضا

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألشغاؿ العمكمية
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثمة الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكم بالداخمية والجماعات المحمية،
ممثمة الوزير المكم باألشغاؿ العمومية،
ممثل الوزير المكم بالنقل،
ممثل الوزير المكم بالتهيئة العمرانية والبيئة،
ممثل الوزير المكم الموارد المائية،
ممثل الوزير المكم بالسكف والعمراف.

ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف

الييئة
سمؾ األساتذة لقسـ الهياكل القاعدية،
سمؾ األساتذة لقسـ المواد والهياكل،
سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المساعديف،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الطمبة،
الطمبة
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قرار رقـ  194مؤرخ في  02أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات بالجزائر
إف كزير التعميـ العالي ك البحث 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 مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  10من ػػال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  22-09المؤرخ في  23محرـ عاـ  1430الموافق  20يناير غشت سنة 2009والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ و التقنيات ،السيما المادة  4منال.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات طبقا لمجدوؿ
الممحق بهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات.
 - 1األعضاء المعينكف:
القطاع
الصفة
االسـ كالمقب
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
رئيسا
عبادلية دمحم الطاهر
ممثل الوزير المكم بالمالية،
عضو
بشاغة مولود
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
عضو
خالدي نورالديف
ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
عضو
طاهربالر كريـ
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
عضو
بف ساسي قدور
-2األعضاء المنتخبكف:
االسـ كالمقب
ميموف شهرزاد
يونسي اسماعيف
بوترع عبدالقادر
بنقرمي منيرة
بوشاقور كريـ
لفقير شكيب
بوقزوحة عبدالرزاؽ

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الييئة
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة ذوي مص األستاذية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثل منتخبة عف الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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قرار رقـ  195مؤرخ في  03أفريل  ،2016يعدؿ القرار رقـ  168المؤرخ في  21أفريل 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بكمرداس ،المعدؿ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 ،1998المتضمف إنشاء جامعة بومرداس ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  3منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  12منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  168المؤرخ في  21أفريل  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة بومرداس ،المعدؿ.
يػقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  168المؤرخ في  21أفريل  ، 2015المعدؿ والمذكػور أعال ،
كماهو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

اإلسـ و المقب
سعيدي دمحم
جرموف عبد الكريـ
خنسوس نذير
سعادنة صادؽ
لكحل سعيد
عثامنة جماؿ
دواخة عبد الحق
خيار فوزية
عبابسة سامية
عمروس صافية
محيو تسعديت
خروبي دمحم
أوتمزابت رشيد
شرماط عز الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بكمرداس
 -1األعضاء المعينيف:
القطاع
الصفة
رئيس ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
عضو ممثل الوزير المكم بالمالية،
عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
عضو ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
عضو ممثل الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
عضو ممثل وزير الدفاع الوطني،
عضو ممثمة الوزير المكم بالعدؿ،
عضو ممثمة الوزير المكم بالتجارة،
عضو ممثمة الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
عضو ممثمة الوزير المكم بالطاقة،
عضو ممثل الوزير المكم بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ،
عضو
عضو ممثل الوالي.

".........................كالباقي بدكف تغيير."......................................

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قرار رقـ  196مؤرخ في  03أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد الحقكؽ كالعمكـ السياسية بالمركز الجامعي لتامنغست
إف كزيػر التعميػـ العػالي كالبحػث العػممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمال وسير ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  301-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005المتمـ،
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30جانفي سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعهد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي
 ًالمؤرخ في  07جانفي .2016
لتامنغست ّ
يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426

الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعهد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي لتامنغست.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي لتمنغاست،
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتامنغست ،كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  196المؤرخ في  03أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد الحقكؽ كالعمكـ السياسية بالمركز الجامعي لتامنغست

الرقـ االسـ كالمقػب
 1كيسي زهيرة
 2بف أعمارة صبرينة
 3حفياف عبد الوهاب
 4منصوري المبروؾ
 5شفار عمي
 6ايدبير أحمد
 7جوادي الياس
 8قتاؿ جماؿ
 9برادي احمد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجمس العممي لممعهد
مديرة المعهد
التدرج
مدير مساعد مكّم
ّ
بالدراسات في ّ
التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّم
ّ
بالدراسات لما بعد ّ
رئيس قسـ الحقوؽ
رئيس قسـ العموـ السياسية
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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10
11
12
13
14

بف رحمة عبد الكريـ
بف الصديق رمزي
قاسمي زهيرة
لغنج أمباركة
دريسي حبيبة

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
مديرة مخبر بحث

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  197مؤرخ في  03أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لمعيد العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بالمركز الجامعي لتامنغست
إف كزيػر التعميػـ العػالي كالبحػث العػممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمال وسير ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  301-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005المتمـ،
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30جانفي سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمركز
 ًالمؤرخ في  13جانفي .2016
الجامعي لتامنغست ّ
يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لمعهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمركز الجامعي
لتامنغست.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بالمركز الجامعي لتمنغاست ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتامنغست ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحق بالقرار رقـ  197المؤرخ في  03أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لمعيد العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بالمركز الجامعي لتامنغست
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجمس العممي لممعهد
 1عبد الرحيـ وهيبة
مدير المعهد
 2بابكر دمحم
التدرج
مدير مساعد مكّم
 3حدادي عبد المطي
ّ
بالدراسات في ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

صويمحي نور الديف
منصوري حاج موسى
العمودي دمحم الطاهر
سمكة أسماء
بف قدور أشواؽ
قرقب مبارؾ
حطاب موراد
طرايش معمر
فرحات عبد الرزاؽ
ارياهلل دمحم

التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّم بما بعد ّ
رئيس قسـ عموـ التسيير
رئيس قسـ العموـ االقتصادية
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  198مؤرخ في  03أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لمعيد العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بالمركز الجامعي لتامنغست

إف كزيػر التعميػـ العػالي كالبحػث العػممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمال وسير ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  301-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005المتمـ،
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30جانفي سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعهد العموـ اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي
 ًالمؤرخ في  25جانفي .2016
لتامنغست ّ
يػقػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق
 16غشت سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس

العممي لمعهد العموـ اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي لتامنغست.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد العموـ اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي
لتمنغاست ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتامنغست ،كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا

القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  198مؤرخ في  03أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بالمركز الجامعي لتامنغست

الرقـ االسـ كالمقػب
 1خمفي عبد الحميـ
 2زندي عبد النبي
 3صادقي فاطمة
 4مرزاؽ دمحم
 5كرزيكة عمي
 6بوعبزة أحمد
 7برادي عبد الرحماف
 8زقار رضواف
 9شالبي زهير
 10صادقي رحمة
 11بوتعني فريد
 12هقاري دمحم
 13بف عبد السالـ عبد هللا
 14كديدة دمحم مبارؾ
 15كشنيط عز الديف

الصفػة
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجمس العممي لممعهد
مدير المعهد
مديرة مساعدة مكّمفة بما بعد التدرج والبحث العممي
التدرج
مدير مساعد مكّم
ّ
بالدراسات في ّ
رئيس قسـ العموـ اإلنسانية
رئيس قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا
رئيس قسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
مدير مخبر بحث

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  199مؤرخ في  03أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العمكـ كالتكنكلكجيا بالمركز الجامعي لتامنغست
إف كزيػر التعميػـ العػالي كالبحػث العػممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمال وسير ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  301-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005المتمـ،
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30جانفي سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعهد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي لتامنغست
 ًالمؤرخ في  14جانفي .2016
ّ
يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426

الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لمعهد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي لتامنغست.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي لتمنغاست،
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتامنغست ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقـ  199المؤرخ في  03أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمكـ كالتكنكلكجيا بالمركز الجامعي لتامنغست

الرقـ

االسـ كالمقػب

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

مقاوسي زهية
بيطاـ عادؿ
مشاطي مهدي
بالشيخ نور الديف
بف موسات عبد الرحيـ
سالمي دمحم
ديب ناصر
العابد ابراهيـ
بف الشيخ الحسيف دمحم األميف
أوالد عمي دمحم
عزيزي يسيف
عزيزي طارؽ

1
2
3
4
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بمهادي محند
بف أتاهلل دمحم
باألخضر خميل
مولود نفيس

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجمس العممي لممعهد
مدير المعهد
التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّم
ّ
بالدراسات لما بعد ّ
التدرج
مدير مساعد مكّم
ّ
بالدراسات في ّ
رئيسة قسـ العموـ والتكنولوجيا
رئيس قسـ عموـ المادة
رئيس قسـ الجيولوجيا
رئيس قسـ البيولوجيا
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  200مؤرخ في  03أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد اآلداب كالمغات بالمركز الجامعي لتامنغست
إف كزيػر التعميػـ العػالي كالبحػث العػممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمال وسير ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  301-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005المتمـ،
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30جانفي سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعهد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لتامنغست ّ
 ًفي  07جانفي .2016
يػقػػػػػػػػػرر
الـادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق
 16غشت سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لمعهد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لتامنغست.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لتمنغاست ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتامنغست ،كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػ ػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػ ػػػ ػػػ

حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  200المؤرخ في  03أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب كالمغات بالمركز الجامعي لتامنغست

الرقـ االسـ كالمقػب
 1بوشميحة عبد الوهاب
 2حينوني رمضاف
 3سالمي السايح
 4قرماط عبد القادر
 5حفيدي أحمد
 6فرحات سالـ
 7دخير فايزة
 8حدوش فتحي
 9كشنيط عز الديف
 10بناني أحمد
 11بختي عبد القادر
 12لعمامري العربي
 13حمدي فاطمة

الصفػة
أستاذ ،رئيس المجمس العممي لممعهد
مدير المعهد
التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّم بما بعد ّ
التدرج
مدير مساعد مكّم
ّ
بالدراسات في ّ
رئيس قسـ المغة العربية وآدابها
رئيس قسـ اآلداب والمغات األجنبية
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية
قػرار رقػـ  201مػؤرخ في  03أفريل ّ 2016
ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعي لتامنغست
إف كزيػر التعميػـ العػالي كالبحػث العػممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمال وسير ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  301-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005المتمـ،
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتامنغست،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30جانفي سنة 2013والذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  467المؤرخ في  16جويمية  2011الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركزالجامعي لتامنغست،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي لتامنغست المؤرخ في  10فيفري .2016
 ًيػقػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  18مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299- 05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426

الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي لتامنغست.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي لتامنغست ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا
القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتامنغست ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ االسـ كالمقػب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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15
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يحدد القائمة
ممحق بالقػرار رقػـ  201المػؤرخ في  03أفريل  2016الذي ّ
االسمية ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعي لتامنغست

بكادي دمحم
سالمي دمحم
بناني أحمد
كشنيط عز الديف
بف اعمارة صبرينة
بف اتاهلل دمحم
بابكر دمحم
زندي عبد النبي
حينوني رمضاف

كيسي زهيرة
بمهادي محند
عبد الرحيـ وهيبة
خمفي عبد الحميـ
بوشميحة عبد الوهاب
منصوري المبروؾ

الصفػة

مدير المركز الجامعي ،رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي
مدير مساعد مكم بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مدير مساعد مكم بالدراسات في التدرج والتكويف المتواصل والشهادات
مدير مساعد مكم بالتنمية واالستشراؼ
مديرة معهد الحقوؽ والعموـ السياسية
مدير معهد العموـ والتكنولوجيا
مدير معهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
مدير معهد العموـ اإلنسانية واالجتماعية
مدير معهد اآلداب والمغات
رئيسة المجمس العممي لمعهد الحقوؽ والعموـ السياسية

رئيس المجمس العممي لمعهد العموـ والتكنولوجيا
رئيسة المجمس العممي لمعهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
رئيس المجمس العممي لمعهد العموـ اإلنسانية واالجتماعية
رئيس المجمس العممي لمعهد اآلداب والمغات
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف معهد الحقوؽ والعموـ السياسية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 16مرسمي عبد الحق
 17بف موسات عبد الرحيـ
 18باألخضر خميل
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

بف قدور أشواؽ
سمكة أسماء
زقار رضواف
صادقي رحمة
دخير فايزة
حدوش فتحي
نفيس مولود
بوك ار ادريس
بوعياد دباغ سيدي دمحم
شري عبد هللا

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف معهد الحقوؽ والعموـ السياسية
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف معهد العموـ والتكنولوجيا
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف معهد العموـ والتكنولوجيا

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،ممّثمة األساتذة عف معهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،ممّثمة األساتذة عف معهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف معهد العموـ اإلنسانية واالجتماعية
أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،ممّثمة األساتذة عف معهد العموـ اإلنسانية واالجتماعية
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف معهد اآلداب والمغات
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف معهد اآلداب والمغات
ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة بف يوس بف خدة -الجزائر 1
أستاذ بجامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر 2
مسؤوؿ المكتبة المركزية لممركز الجامعي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  202مؤرخ في  03أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات بتممساف

إف كزير التعميـ العالي ك البحث العممي،
 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 مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  255-09المؤرخ في  19شعباف عاـ  1430الموافق  10غشت 2009المتضمف إنشاء مدرسة تحضيرية في العموـ والتقنيات بتممساف،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 12المؤرخ في  15جانفي  2013الذي ّ
ّ
لممدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بتممساف،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بتممسافالمؤرخ في  13مارس .2016
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  19مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ

 1426الموافق  29ديسمبر ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بتممساف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بتممساف ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
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المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بتممساف،
كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ 202المؤرخ في  03أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات بتممساف

االسـ كالمقػب

شرقي إبراهيـ
شيعمي أنيس
بوكمي حسف فؤاد
رحو دمحم
حبشي دمحم
ابراهيمي مصطفى أنوار
عطار طارؽ
بمحسيف فايزة
مرزاقي نعيمة
تنوقة لحسف
بف عصماف أحمد سفياف
فرواني عبد الكريـ
مميكي فؤاد
لعسري بومديف
شوكشو براهاـ أماؿ
بف حامد فتيحة

الصفػة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
مدير مساعد مكّم بالتّكويف المتواصل والعالقات الخارجية
التدرج
مدير مساعد مكّم
ّ
بالدراسات في ّ
رئيس قسـ التكنولوجيا
رئيس قسـ الفيزياء
رئيس قسـ اإلعالـ اآللي
رئيس قسـ الكيمياء
رئيسة قسـ العموـ اإلنسانية
رئيسة قسـ الرياضيات
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ التكنولوجيا
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الكيمياء
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الفيزياء
ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة موالي الطاهر -سعيدة
أستاذة بجامعة أبو بكر بمقايد -تممساف
مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار مؤرخ في  04أفريل  2016يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريػة الخدمات الجامعية تيػزي كزك  -كسػط

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،
 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،
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 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  84/95المؤرخ في  22مارس سنة  ،1995المتضمف إنشاء الديواف الوطنيلمخدمات الجامعية وتنظيمال وعممال ،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 مقرها وقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة لها ومشتمالتها،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  25نوفمبر سنة  ،2015المتضمف تزكيػة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدىمديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو وسط،
يقػػػػػػػػػرر
المػادة األكلى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو وسط،
المػادة  : 2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ :
األعضاء الذائوىى :
 –20لاسي صادق،
 –20صلان ممشان،
 –20تمضي مضيان،
 –22نفشاوي حميذ،
 –20إيهول بهعيذ،
 –20صايف إسماعيم،
 –29بوسصيك غاويت،
 –28حميذاش سابح،
 –27ديف صوفيان،
األعضاء اإلضافٍىى :
 –20بوسلاش وواسة،

 –20بابو ياسيه،

 –20شيخ سعيذ،

المػادة  :3تسري عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكم السيد مديػر الخدمات الجامعية تيزي وزو وسط ،بتنفيذ هذا القرار ،الذي سينشر في النشػرة
الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  203مؤرخ في  05أفريل  ،2016يعدؿ قرار رقـ  174المؤرخ في  21افريل 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية
في العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بتممساف
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  10من ػػال،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  162-10المؤرخ في  15رجب عاـ  1431الموافق  28يونيو سنة 2010والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -وبمقتضى القرار رقـ  174المؤرخ في  21افريل  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف.
يقػػػػػػرر

المادة األكلى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  174المؤرخ في  21أفريل  ، 2015والمذكور أعال  ،كما هو
محدد بالجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

-

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بتممساف
 - 1األعضاء المعينيف:
القطاع
الصفة
االسـ ك المقب
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي و البحث العممي،
رئيسا
جافور مصطفى
ممثل الوزير المكم بالمالية،
عضو
بهمولي هشاـ دمحم
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
عضو
بوخاري عبدالحميد
ممثل الوزير المكم بالتكويف و التعميـ المهنييف،
عضو
رماش رمضاف
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
عضو
طعاف دمحم لطفي

" ................................كالباقي بدكف تغيير.".........................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  204مؤرخ في  05أفريل  2016يعدؿ القرار رقـ  976مؤرخ في  07أكتكبر 2015
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة كىراف 1

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رق ػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب ع ػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو س ػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المعدؿ.
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  211 - 84المػػؤرخ فػػي  21ذي القعػػدة عػػاـ  1404الموافػػق  18غشػػت سػػنة 1984و المتعمق بتنظيـ جامعة وهراف  1وسيرها  ،المعدؿ و المتمـ السيما المادة 3منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة 2003الذي يحدد مهاـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ و المتمـ ،السيما المادة  12منال،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 - 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي.
يػقػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسػوـ التنفيػذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ
 1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة  ،2003المعػػدؿ والمػػتمـ ،والمػػذكور أعػػال  ،يهػػدؼ هػػذا الق ػرار إلػػى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وهراف.1
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وهراف  1في الجدوؿ الممحق لهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب

-

جكوف عبد الحميد
معمـ سميـ
بف عمارة دمحم
قديري مراد
طويل عبد القادر
كساؿ عبد الحكيـ دمحم
شعيب دمحم
قصاب غواؿ
بزاز لخميسي
بايو عمر
بف بريس دمحم أميف
شرشالي نبيمة
بركاني نعينة
مكاكية معزة دمحم
أيت أحسف رابح

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة كىراف 1
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

القطاع

الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي
الوزير المكم بالمالية
الوزير المكم بالدفاع الوطني
الوزير المكم بالتربية الوطنية
السمطة المكمفة بالتكويف والتعميـ المهنييف
الوزيرة المكمفة بالعمل و التشغيل والضماف االجتماعي
الوزير المكم بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

ممثل الوزير المكم
ممثل الوزير المكم
ممثل الوزير المكم
ممثل الوزير المكم
ممثمة الوزير المكم
ممثل الوزير المكم
ممثل الوزير المكم
ممثل الوالي

بالصحة و السكف واصالح المستشفيات
بالشؤوف الدينية واألوقاؼ
بالصناعة والمناجـ
بالتجارة
بالثقافة
بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػرار رقـ  205مؤرخ في  05أفريل  ،2016يتمـ القرار رقـ  401المؤرخ في  31أكتكبر 2012
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير
لدى جامعة سطيف ،1المتمـ.

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رق ػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب ع ػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو س ػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 و بمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  140 -89المػػؤرخ فػػي  29ذي الحجػػة عػػاـ  1409الموافػق أوؿ غشػػت سػػنة 1989و المتضمف إنشاء جامعة سطي  ،1المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة 2003الذي يحدد مهػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  401المػػؤرخ فػػي  31أكتػػوبر 2012و المتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة العمػػوـاالقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة سطي  ،1المتمـ.
يقػػػػػػرر
المادة األكلى :تتمـ المادة  2مف القرار رقـ  401المؤرخ في  31أكتوبر ،2012المتمـ والمذكور أعال  ،كما
يأتي:
"المادة  :2تنشأ لدى كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير – جامعة سطي  -1األقساـ
التالية:

المادة  :2يكم

قسـ التعميـ األساسي في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، قسـ العموـ االقتصادية، قسـ العموـ التجارية، قسـ عموـ التسيير، قسـ العموـ المالية والمحاسبة".كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف و مدير جامعة سطي  ،1كل فيما يخصال،

بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػرار رقـ  206مؤرخ في  05أفريل  ،2016يتمـ القرار رقـ  346المؤرخ في  21ديسمبر 2009
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير
لدى جامعة جيجل ،المتمـ.
إف كزير التعميـ العالي ك البحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رق ػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب ع ػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو س ػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 و بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258 -03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سػنة 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة 2003الذي يحدد مهػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضػػى القػرار رقػػـ  346المػػؤرخ فػػي  21ديسػػمبر  ،2009و المتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة العمػػوـاالقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة جيجل ،المتمـ.
يقػػػػػػػػرر
المػػادة األكلػػى :تػػتمـ المػػادة  2مػػف القػػرار رقػػـ  346المػػؤرخ فػػي  21ديسػػمبر  ،2009المػػتمـ والمػػذكور أعػػال  ،كمػػا
يأتي:
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"المادة  :2تنشأ لدى كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير -جامعة جيجل -األقساـ التالية:
 قسـ التعميـ األساسي في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير، قسـ العموـ االقتصادية ، قسـ العموـ التجارية، قسـ عموـ التسيير، قسـ العموـ المالية والمحاسبة".المادة  :2يكم كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجل ،كل فيما يخصال،
بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػرار رقـ  207مؤرخ في  05أفريل  ،2016يتمـ القرار رقـ  127المؤرخ في  4مارس 2013
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى جامعة البكيرة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رق ػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب ع ػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو س ػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة 2003الذي يحدد مهػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منال،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  241-12المػػؤرخ فػػي  14رجػػب عػػاـ  1433الموافػػق  4يونيػػو سػػنة ،2012والمتضمف إنشاء جامعة البويرة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضػػى القػ ػرار رق ػػـ  127المػػؤرخ ف ػػي  4م ػػارس  ،2013و المتضػػمف إنش ػػاء األقس ػػاـ المكون ػة لكمي ػػة العم ػػوـاالقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة البويرة.
يقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تتمـ المادة  2مف القرار رقـ  127المؤرخ في  4مارس  ،2013و المذكور أعال  ،كما يأتي:
"المادة  :2تنشأ لدى كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير – جامعة البويرة  -األقساـ التالية:
 قسـ العموـ االقتصادية، قسـ العموـ التجارية، قسـ عموـ التسيير، قسـ العموـ المالية والمحاسبة".المادة  :2يكم كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرة ،كل فيما يخصال ،بتنفيذ
هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202
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قػػػرار رقـ  208مؤرخ في  05أفريل  2016يتمـ القرار رقـ  327المؤرخ في  3ديسمبر 2009
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير لدى جامعة الجمفة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رق ػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب ع ػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو س ػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة 2003الذي يحدد مهػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منال،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  09 -09الم ػػؤرخ ف ػػي  7مح ػػرـ ع ػػاـ  1430المواف ػػق  4ين ػػاير س ػػنة 2009والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  327المػػؤرخ فػػي  3ديسػػمبر  ،2009و المتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة العمػػوـاالقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة الجمفة.
يقػػػػػػرر

المادة األكلى :تتمـ المادة  2مف القرار رقـ  327المؤرخ في  3ديسمبر  ،2009والمذكور أعال  ،كما يأتي:
"المادة  :2تنشأ لدى كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير – جامعة الجمفة  -األقساـ التالية:

المادة : 2يكم

 قسـ العموـ االقتصادية، قسـ العموـ التجارية، قسـ عموـ التسيير، قسـ العموـ المالية والمحاسبة".كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفة ،كل فيما يخصال ،بتنفيذ

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

حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  209مؤرخ في  05أفريل  ،2016يتضمف إنشاء
األقساـ المككنة لممدرسة العميا لألساتذة بكىراف.
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رق ػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب ع ػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو س ػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  500-05المػػؤرخ فػػي  27ذي القعػػدة عػػاـ  1426الموافػػق  29ديسػػمبر سػػنة 2005الذي يحدد مهػاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،السيما المادة  31منال،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 - 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  230 -14المػؤرخ فػي  29شػواؿ عػاـ  1435الموافػق  25غشػت سػنة 2014والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوهراف،
يقػػػػػرر
المػػادة األكلػػى :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  31مػػف المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  500-05المػػؤرخ فػػي  27ذي القعػػدة عػػاـ
 1426الموافػػق  29ديسػػمبر سػػنة  ،2005والمػػذكور أعػػال  ،يهػػدؼ هػػذا الق ػرار إلػػى إنش ػػاء األقسػػػاـ
المكونػة لممدرسة العميا لألساتذة بوهراف.
المادة  :2تنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة بوهراف – األقساـ التالية:
 قسـ المغة العربية، قسـ المغات األجنبية، قسـ العموـ الدقيقة.المادة : 3يكم كل مف السادة المدير الع اـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ،كل فيما يخصال ،بتنفيذ هذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ق ارر رقـ  210مؤرخ في  05أفريل  ،2016يتضمف إنشاء
األقساـ المككنة لممدرسة العميا لألساتذة ببكسعادة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رق ػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب ع ػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو س ػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضػى المرسػػوـ التنفيػذي رقػػـ  500-05المػؤرخ فػػي  27ذي القعػدة عػػاـ  1426الموافػق  29ديسػػمبر سػػنة 2005الذي يحدد مهػاـ المدرسة خارج الجامعة و القواعػد الخاصة بتنظيمها و سيرها ،السيما المادة  31منال،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 - 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  187-15المؤرخ في  29رمضػاف عػاـ  1436الموافػق  16يوليػو سػنة 2015والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة ببوسعادة والية المسيمة،
يقػػػػػػرر
المػػادة األكلػػى :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  31مػػف المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  500-05المػػؤرخ فػػي  27ذي القعػػدة عػػاـ
 1426الموافػػق  29ديسػػمبر سػػنة  ،2005والمػػذكور أعػػال  ،يهػػدؼ هػػذا الق ػرار إلػػى إنش ػػاء األقسػػػاـ
المكونػة لممدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة.
المادة  :2تنشأ لدى المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة – األقساـ التالية:
 قسـ المغة العربية، قسـ المغة الفرنسية، قسـ العموـ الدقيقة.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة : 3يكم كل مف السا دة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة ،كل فيما يخصال ،بتنفيذ هذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  211مؤرخ في  07أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الكطنية العميا لمبيطرة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  10من ػػال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  214-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية لمطب البيطري الى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يقػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة طبقا لمجدوؿ الممحق بهذا
القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 - 1األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
منصور خوجة فاتح
مبربش ظريفة
تاوتي سمير
عميتوش رشيدة
بف ساسي قدور
قريـ ناصر
محمبي ناصر
بوغالـ شوقي الكريـ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الكطنية العميا لمبيطرة
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثمة الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثمة الوزير المكم بالتكويف و التعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكم بو ازرة الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكم بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
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 - 2األعضاء المنتخبكف:
االسـ كالمقب
بوزيد رياض
مرنيش فايزة
ادراس تكفاريناس
لوناس نجمة
قاسـ أسامة
بشار حنيفة
سعد الديف هاجر
مركنتية أميرة

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ العيادي،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لقسـ ماقبل العيادي،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثمة منتخبة عف الطمبة،
ممثمة منتخبة عف الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  212مؤرخ في  07أفريل  ،2016يعدؿ القرار رقـ  854المؤرخ في  15سبتمبر  2014الذي يحدد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي كالتقني في التحاليل الفيزيائية كالكيميائية ،المعدؿ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضػ ػ ػػى المرسػ ػ ػػوـ الرئاسػ ػ ػػي رقػ ػ ػػـ  125-15المػ ػ ػػؤرخ فػ ػ ػػي  25رجػ ػ ػػب عػ ػ ػػاـ  1436الموافػ ػ ػػق  14مػ ػ ػػايو سػ ػ ػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  214-92الم ػػؤرخ ف ػػي  20ذي القع ػػدة ع ػػاـ  1412المواف ػػق  23م ػػايو س ػػنة ،1992والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدؿ والمتمـ ،السيما

المادة  4منال،

 -وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  396-11المػػؤرخ فػػي  28ذي الحجػػة عػػاـ  1432الموافػػق  24نػػوفمبر سػػنة

 2011الػػذي يحػ ّػدد القػػانوف األساس ػػي النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الط ػػابع العممػػي والتكنولػػوجي ،الس ػػيما
المادة  13منال،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  854المؤرخ في  15سبتمبر  2014الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدؿ.
يقػػػػػػرر
المادة األكلى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  854المؤرخ في  15سبتمبر  ،2014المعدؿ ،والمذكور أعال
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 الدكلة :
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 السيدة سوامي فرياؿ ،ممثمة وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسة، -السيدة أبركاف مميكة ،ممثمة عف الوزير المكم

بالمالية،

 السيد جبايرية لمنور ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -السيد يعالوي موسى ،ممثل عف الوزير المكم

بالموارد المائية والبيئة،

 السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة عف الوزير المكم السيد بوهينوني رابح ،ممثل عف الوزير المكم -السيد بوخاوي رشيد ،ممثل عف الوزير المكم

بالفالحة والتنمية الريفية،

بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

بالطاقة،

 -السيدة شكشاؾ توالبي شامية ،ممثمة عف الوزير المكم

بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية.

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

المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  213مؤرخ في  07أفريل  2016يحدد
القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  248-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة ،2012المتضمف إنشاء جامعة غرداية ،السيما المادة  2منال،

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

يػقػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمػادى الثانيػة عػاـ
 1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة  ،2003المعػػدؿ والمػػتمـ ،والمػػذكور أعػػال  ،يهػػدؼ هػػذا الق ػرار إلػػى
تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية.

المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية في الجدوؿ الممحق لهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  27أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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 -1األعضاء المعينكف:
اإلسـ كالمقب
كيشر سمير
صافي خالد
جعفري عبد الرحماف
تيباني عمار
بوزيدي حسيف
دريبيف رابح
بوزياف نورة
لشخب سي الديف
ميمودي عبد الكريـ
بابا عدوف إبراهيـ
بف جودي عمي
دقاقرة بوبكر الصديق
بف زرقة بمخير

 -2األعضاء المنتخبكف:
االسـ ك المقب
بوراس نور الديف

قرباتي قدور
حاج دمحم يحي
مونة عمر
بمعور سميماف
بف شهرة شوؿ
سايح عبد هللا
صيتي بوبكر
نواصر عبد المالؾ
بف أوذينة يوس
شايشي أحمد
حاج قويدر عبد الرحيـ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة غرداية
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثمة الوزير المكم بالعدؿ،
ممثل الوزير المكم بالتجارة،
ممثل الوزير المكم الصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكم بالثقافة،
ممثل الوزير المكم بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزير المكم بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
ممثل الوالي.

الييئة
الصفة
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض،
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ والتكنولوجيا،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثل منتخب عف الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  215مؤرخ في  10أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ قانكف األعماؿ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
تضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
والم ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
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 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  21فيفري .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 174
 ًيػقػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ قانوف األعماؿ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ قانوف األعماؿ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،

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

حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  215المؤرخ في 10أفريل 2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ قانكف األعماؿ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
نور الديف بري
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
1
رئيس القسـ
بوبكر بزغيش
2
أستاذ
رشيد زوايمية
3
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
سعيدة راشدي
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
عبد الكريـ عسالي
5
أستاذ مساعد قسـ "أ"
كريـ تعويمت
6
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
فضيمة براهمي
7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  216مؤرخ في  10أفريل 2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ القانكف العاـ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،الم ّ
 2003الذي ّ
عدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  21فيفري .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 174
 ًيػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  216المؤرخ في  10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ القانكف العاـ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

االسـ كالمقػب

عز الديف عيساوي
لياس عالـ
عبد السالـ دحماني
نورة بف عمي (ـ) يحياوي
صالح شنيف
أعمر بركاني
جماؿ بموؿ
عبد الكريـ مختاري

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  217مؤرخ في  10أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ القانكف الخاص بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،الم ّ
 2003الذي ّ
عدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  21فيفري .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 174
 ًيػقػػػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية

بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  217المؤرخ في  10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ القانكف الخاص بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

الرقـ

االسـ كالمقػب

الصفػة

2

جياللي عيادي

رئيس القسـ

1
3
4
5
6
7
8
9

زوبيدة إقروفة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

كماؿ أيت منصور

أستاذ محاضر قسـ "أ"

عز الديف طباش
دليمة تريكي (ـ) ايت شاوش
فاطمة إسعد
فريد كركادف
زينة يعقوب

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

طيب قبايمي

أستاذ محاضر قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  218مؤرخ في 10أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
التعميـ األساسي لمحقكؽ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 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  21فيفري .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 174
 ًيػقػػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ
السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ
السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  218المؤرخ في  10أفريل 2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ التعميـ األساسي لمحقكؽ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسـ كالمقػب

نصيرة تواتي
عبد هللا ايراتف
عبد الرحماف خمفي
خالد حساني
عبد السالـ معزيز
جماؿ بويحي
دمحم أميف أوكيل
عائشة فارح
سناء نجومف (ـ) قندوز

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  219مؤرخ في  10أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 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 محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد الرحمف
 ًالمؤرخة في  13و  17جانفي .2016
ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -جباية ،كل فيما خيصو،

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

حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

ممحق بالقرار رقـ  219المؤرخ في  10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

الرقـ

االسـ كالمقػب

7
8
9
10
11
12

جياللي عيادي
بوبكر بزغيش
نصيرة تواتي
زوبيدة اقروفة
نور الديف بري
عز الديف عيساوي

1
2
3
4
5
6

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

رشيد زوايمية
كماؿ أيت منصور
طيب قبايمي
عبد الوهاب شيتر
عبد هللا اراتف
لياس عالـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ قانوف األعماؿ
عميد الكمية
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّم بما بعد ّ
نائب العميد مكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ
رئيس قسـ القانوف العاـ
رئيس قسـ القانوف الخاص
رئيس قسـ قانوف األعماؿ
رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ
رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص
رئيس المجنة العممية لقسـ قانوف األعماؿ
رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ
الثالثي الثاني 2016
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13
14
15
16
17
18

خالد حساني
عبد السالـ دحماني
جماؿ بموؿ
عبد الكريـ مختاري
عبد الرحماف خمفي
جماؿ الديف كرنو

أستاذ
أستاذ
ممثّل

محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ التعميـ األساسي لمحقوؽ
محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ القانوف العاـ
عف األساتذة المساعديف

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  220مؤرخ في  10أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الميكركبيكلكجيا بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998

المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 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 الميكروبيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد
 ًالمؤرخ في  18جانفي .2016
الرحمف ميرة -بجاية ّ

يػقػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،

بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  220المؤرخ في  10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الميكركبيكلكجيا بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1كشة مولود
رئيس القسـ
 2تواتي عيد العزيز
أستاذ
 3بف عالوي سعيد
أستاذ
 4عيسات كماؿ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
 5بوشربة نواؿ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 6بف جدو كماؿ
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
 7لوعيمش(ـ) تتيمي فتيحة
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
 8نوري (ـ) سعيداني كريمة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  221مؤرخ في 10أفريل 2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
البيكلكجيا الفيزيائية كالكيميائية بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 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 الفيزيائية والكيميائية بكمية عموـ الطبيعة
 ًالمؤرخ في  17جانفي .2016
والحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية بكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ 221المؤرخ في 10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ البيكلكجيا الفيزيائية كالكيميائية بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

االسـ كالمقػب

قاجي (ـ) جوداد حفصة
حموـ محند
عثماني جبار
بجو (ـ) ناصري فتيحة
أوشموخ سميـ
دباش (ـ) بف عيدة نجاة
بف مسعود (ـ) كرتوت ياسميف
شاهر نسيمة

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  222مؤرخ في  10أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الفمسفة لكمية العمكـ اإلنسانية بجامعة أبك القاسـ سعد هللا -الجزائر2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 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 الفمسفة لكمية العموـ اإلنسانية بجامعة أبو القاسـ سعد
 ًالمؤرخة في  17و 27سبتمبر .2015
هللا -الجزائر ّ 2
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة لكمية العموـ اإلنسانية بجامعة أبو القاسـ
سعد هللا -الجزائر .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة لكمية العموـ اإلنسانية بجامعة أبو القاسـ
سعد هللا -الجزائر  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أبو القاسـ سعد هللا -الجزائر  ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
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ممحق بالقرار رقـ  222المؤرخ في  10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الفمسفة لكمية العمكـ اإلنسانية بجامعة أبك القاسـ سعد هللا -الجزائر 2
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1بومنير كماؿ
رئيس القسـ
 2بف يوس عبد العزيز
أستاذ
 3بف أزواو سعدي
أستاذ
 4حجاب دمحم نور الديف
أستاذ
 5مطاري عبد الوهاب
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 6زيداني فريد
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 7كيشي أحمد
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 8وعمي إبراهيـ
أستاذ مساعد قسـ "ب"
 9وابل نعيمة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  223مؤرخ في  10أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الحقكؽ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة طاىري دمحم -بشار

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  07-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة بشار،
ّ
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 الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
 ًالمؤرخة في  16ديسمبر  2015و 4جانفي .2016
طاهري دمحم  -بشار ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
طاهري دمحم  -بشار.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
طاهري دمحم  -بشار ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاهري دمحم  -بشار ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202
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ممحق بالقرار رقـ  223المؤرخ في  10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة طاىري دمحم -بشار
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
سعداوي دمحم الصغير
1
رئيس القسـ
حميمو مصطفى
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
سعداني نورة
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
لعرباوي صالح نبيل
4
أستاذة محاضر قسـ "أ"
خميفي مريـ
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
دغيش أحمد
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
ماينو جياللي
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بوربابة صورية
8
أستاذ مساعد قسـ "ب"
زكراوي حموادلي
9

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  224مؤرخ في  10أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة طاىري دمحم-بشار
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  07-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بشار،
ّ
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  02مارس .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة طاهري دمحم-بشار رقـ ّ 386
 ًيػقػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
طاهري دمحم-بشار.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة طاهري دمحم-بشار،
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة طاهري دمحم-بشار ،كل فيما يخصال ،بتطبيق
هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202
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الرقـ

ممحق بالقرار رقـ  224المؤرخ في  10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة طاىري دمحم-بشار
الصفػة

االسـ كالمقػب

رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ البيولوجيا
 1بف مهدي حسيف
عميد الكمية
 2مخموفي أحمد
بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد مكّم
 3بويحياوي أحمد
ّ
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
 4يعقوبي أحمد
نائب العميد مكّم بما بعد ّ
رئيس قسـ البيولوجيا
 5ممياني حياة
 6مالطي فاطمة الزهراء أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ البيولوجيا
ممثّل عف األساتذة المساعديف
 7بف العربي العربي
ممثّل عف األساتذة المساعديف
 8مباركي لخضر
مدير مخبر بحث
 9موساوي عبد هللا
مسؤولة المكتبة
 10باقي يمينة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  225مؤرخ في  10أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لمعيد التربية الرياضية كالبدنية بجامعة العمكـ كالتكنكلكجيا دمحم بكضياؼ -كىراف

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 -بمقتضى المرسوـ رقـ  212-84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984المتعمق

المتمـ،
بتنظيـ جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
 -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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 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 لمعهد
 وبموجب القرار رقـ 37المؤرخ في  09جانفي  2011الذي ّ
ّ
التربية البدنية والرياضية بجامعة العموـ والتكنولوجيا بوهراف،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة العموـ
 ًوالتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف المؤرخة في  02و 03نوفمبر .2015
يػقػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة العموـ
والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف.
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المادة  :2تحد د القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة العموـ
والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ -وهراف ،كل
فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحق بالقرار رقـ  225المؤرخ في  10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد التربية الرياضية كالبدنية بجامعة العمكـ كالتكنكلكجيا دمحم بكضياؼ -كىراف
الرقـ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسـ كالمقػب

لوح هشاـ

قاسمي بشير
مهيدي دمحم
صغير نور الديف
كبورة لعربي
خياط بمقاسـ
يحياوي أحمد
غريسي هواري
صالحي قدور

الصفػة

رئيس المجمس العممي لممعهد ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ التربية البدنية والرياضية
مدير المعهد
مدير مساعد مكّم بالبيداغوجيا
التدرج
مدير مساعد مكّم بما بعد ّ
رئيس قسـ التربية البدنية والرياضية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ التربية البدنية والرياضية
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مسؤوؿ مكتبة المعهد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  226مؤرخ في  10أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد
العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بالمركز الجامعي بمحاج بكشعيب -عيف تمكشنت

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
لمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
وا
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمال وسير ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  208-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008المتمـ،
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تموشنت،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  02ديسمبر .2015
المؤرخ في ّ 632
وبناء عمى إرساؿ المركز الجامعي بمحاج بوشعيب -عيف تموشنت رقـ ّ
 ًيػقػػػػػػػػػرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لمعهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمركز الجامعي بمحاج
بوشعيب -عيف تموشنت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمركز
الجامعي بمحاج بوشعيب -عيف تموشنت ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بمحاج بوشعيب -عيف تموشنت،
كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  226المؤرخ في  10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بالمركز الجامعي بمحاج بكشعيب -عيف تمكشنت

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

االسـ كالمقػب

عبدوس عبد العزيز
مهداوي محند
مراد اسماعيل
بمجياللي عبد القادر
بوقناديل دمحم
صان عبد اإللال شكري
كوديد صفياف
قدودو جميمة
زعزوعة فاطمة
أوجامع ابراهيـ
وهراني عبد الكريـ
زدوف جماؿ
عشوي نصر الديف

الصفػة

استاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجمس العممي لممعهد
مديرة المعهد
التدرج
مدير مساعد مكّم
ّ
بالدراسات في ّ
رئيس قسـ عموـ التسيير
رئيس قسـ العموـ االقتصادية
رئيس قسـ الحقوؽ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
مدير مخبر بحث

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  227مؤرخ في  10أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عمكـ التغذية بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
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 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التغذية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد
 ًالمؤرخ في  12جانفي .2016
الرحمف ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التغذية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التغذية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  227المؤرخ في  10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ عمكـ التغذية بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسـ كالمقػب

زايدي فريد
كاتي جماؿ الديف
لوعيمش حياة
مدني خودير
تمنجاري عبد الرزاؽ
بولكباش (ـ) مخموؼ ليمة
أوكيل (ـ) فضموف نعيمة
براهمي فتيحة
فمة (ـ) تيمزري سميرة

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  228مؤرخ في 10أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
الجذع المشترؾ لعمكـ الطبيعة كالحياة بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 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 الجذع المشترؾ لعموـ الطبيعة والحياة بكمية عموـ
 ًالمؤرخ في  18جانفي .2016
الطبيعة والحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ لعموـ الطبيعة والحياة بكمية عموـ
الطبيعة والحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ لعموـ الطبيعة والحياة بكمية عموـ
الطبيعة والحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  228المؤرخ في  10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الجذع المشترؾ لعمكـ الطبيعة كالحياة بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1بالة الحسف
رئيس القسـ
 2بناي فاتح
أستاذ
 3عياد عبد الحنيف
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
 4تفوغالت (ـ) بف بميل سعيدة
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
 5كواشي كهينة
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
 6بيشور (ـ) بف غانـ نصيرة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 7شمي عبد المجيد
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
 8بف عاشور (ـ) قادة كريمة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  229مؤرخ في  10أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ البيكلكجية لمبيئة بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 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 البيولوجية لمبيئة بكمية عموـ الطبيعة والحياة
 ًالمؤرخ في  11جانفي .2016
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية لمبيئة بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية لمبيئة بكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  229المؤرخ في  10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسـ العمكـ البيكلكجية لمبيئة بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1بف حميش ندير
رئيسة القسـ
 2زبوج (ـ) ذهبي عائشة
أستاذ
 3اقروادة مقراف
أستاذ
 4سحنوف دمحم
أستاذ
 5موالي رياض
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 6عيسات لياس
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 7نايت مولود دمحم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  230مؤرخ في  10أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعم يـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد الرحمف
 ًالمؤرخة في  17 ،13 ،12 ،10و 18جانفي و  02فيفري .2016
ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة-
بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا الق ارر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  230المؤرخ في  10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
 1بوشربة نواؿ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

عثماني جبار
أكساس عمي
بف دالي فريدة
تواتي عبد العزيز
كاتي جماؿ الديف
زبوج (ـ) ذهبي عائشة
بناي فاتح
حموـ محند
كشة مولود
زايدي فريد
بالة الحسف
بف حميش ندير
قاجي (ـ) جوداد حفصة
تمنجاري عبد الرزاؽ
بولكباش (ـ) مخموؼ ليمى
نابتي الحفيع

رئيسة المجمس العممي لمكمية ،أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ
الميكروبيولوجيا

عميد الكمية
نائب العميد مكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
رئيس قسـ الميكروبيولوجيا
رئيس قسـ عموـ التغذية
رئيسة قسـ العموـ البيولوجية لمبيئة
رئيس قسـ الجذع المشترؾ لعموـ الطبيعة والحياة
رئيس قسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية
رئيس المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التغذية
رئيس المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ لعموـ الطبيعة والحياة
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية لمبيئة
رئيسة المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ عموـ التغذية
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ عموـ التغذية
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ الميكروبيولوجيا
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كواشي كهينة
تفوغالت (ـ) بف بميل سعيدة
موهوب (ـ) سايح شفيقة
سيدي هاشمي
بجو (ـ) ناصري فتيحة
ختاؿ بشرة
بف عاشور (ـ) قادة كريمة
ادراس (ـ) كرماف بدرية
مدني خودير
سحنوف دمحم
لوعيمش حياة
بف عالوي سعيد
إقروادة مقراف
موالي رياض
بوليمة (ـ) يحي عيسى فريدة

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 33بف عبد السالـ (ـ) معيزة فضيمة
 34أوشموخ سميـ
 35مهني مصطفى

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ الجذع المشترؾ لعموـ الطبيعة والحياة
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ الجذع المشترؾ لعموـ الطبيعة والحياة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ العموـ البيولوجية لمبيئة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ البيولوجية لمبيئة
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ البيولوجيا الفيزيائية والكيميائية
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير وحدة بحث
مسؤوؿ المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  231مؤرخ في  10أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 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  21فيفري .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 174
 ًيػقػػػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة عبد الرحمف ميرة-
بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
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المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  231المؤرخ في  10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ استشفائي جامعي ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
لخضاري نور الديف
رئيسة القسـ
مغربي (ـ) أحماف حسينة
أستاذ استشفائي جامعي
بركاف صالح
أستاذ استشفائي جامعي
بوعمي فيصل
أستاذ استشفائي جامعي
نواصرية بوبكر
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"
آيت بشير مصطفى
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "ب"
بوجناح فريد
أستاذ مساعد استشفائي جامعي
بمخرشي سميـ
أستاذ مساعد استشفائي جامعي
عباسي أماؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  232مؤرخ في  10أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الطب بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،ا ّ
 2003الذي ّ
لمعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  21فيفري .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 174
ً -

يػقػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
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المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  232المؤرخ في  10أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

االسـ كالمقػب

نواصرية بوبكر
طميبة سهيل
آيت بشير مصطفى
بوعمي فيصل

مغربي أحماف حسينة
لخضاري نور الديف
بركاف صالح
قاني سماعيل
حسيف حسيف
مازة مغنية

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ استشفائي جامعي ،ممثّل األساتذة عف قسـ الطب
عميد الكمية
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّم بما بعد ّ
نائب العميد مكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

رئيسة قسـ الطب
رئيس المجنة العممية لقسـ الطب
أستاذ استشفائي جامعي ،ممثّل األساتذة عف قسـ الطب
ممثّل عف األساتذة المساعديف اإلستشفائييف الجامعييف
ممثّل عف األساتذة المساعديف اإلستشفائييف الجامعييف
مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قرار رقـ  233مؤرخ في  10أفريل  2016يتضمف تنظيـ ككيفيات التقييـ كالتدرج في طكر التككيف
لنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة لممقيميف المسجميف قبل السنة الجامعية 2016-2015

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  15شواؿ  1391الموافق  3ديسمبر  ،1971المتضمف إحداثشهادة الدروس الطبية الخاصة،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  492-82المؤرخ في  2ربيع األوؿ  1403الموافق  18ديسمبر  ،1982والذي يحددشروط اإللتحاؽ بدورة الدراسات الطبية الخاصة لألطباء والصيادلة وجراحي األسناف المقيميف وتنظيمها ،المعدؿ،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  15-125المؤرخ في  25رجب  1436الموافق  14ماي  ،2015والمتضمفتعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  236-11المؤرخ في أوؿ شعباف  1432الموافق  3جويمية  ،2011المتضمفالقانوف األساسي لممقيـ في العموـ الطبية،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي  ،2013يحددصالحيات وزير التعميـ التنفيذي العالي والبحث العممي،
 بموجب القرار الوزاري رقـ  40المؤرخ في  25فيفري  ،1989المتضمف تنظيـ اإلمتحاف النهائي لمحصوؿ عمىشهادة الدراسات الطبية الخاصة،
 بمقتضى القرار رقـ  142المؤرخ في  29نوفمبر  ،1989المتضمف كيفيات تنظيـ الدراسات في طور التكويفلنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة وتقييمها والتدرج فيها،
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 بمقتضى القرار رقـ  709المؤرخ في  6ديسمبر  ،2010المتضمف كيفيات تنظيـ الدراسات في طور التكويفلنيل شهادة الد ارسات الطبية الخاصة وتقييمها والتدرج فيها،

 بمقتضى القرار رقـ  91المؤرخ في  26مارس  2012الذي يحدد قواعد تنظيـ وسير المجاف البيداغوجية الجهويةلمتخصصات في العموـ الطبية والمجاف البيداغوجية الوطنية لمتخصصات في العموـ الطبية،
 بمقتضى القرار رقـ  241المؤرخ في  3أفريل  ،2013المتضمف تنظيـ الندوة الوطنية لعمداء كميات الطب، بمقتضى القرار رقـ  477المؤرخ في  13جويمية  ،2013المتضمف المصادقة عمى برنامد الدراسات لنيل شهادةالدراسات الطبية الخاصة في تخصصات العموـ الطبية،
 بمقتضى القرار رقـ  422المؤرخ في  6جويمية  ،2014المتضمف إنشاء أطوار التكويف لمحصوؿ عمى شهادةالدراسات الطبية الخاصة في البيولوجيا الطبية وتنظيمها،
 بمقتضى القرار رقـ  1137المؤرخ في  4نوفمبر  ،2015المتضمف تنظيـ طور التكويف لنيل شهادة الدراساتالطبية ويحدد كيفيات تقييمها والتدرج فيها.
يقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :طبقا ألحكاـ المادة  25مف القرار رقـ  1137المؤرخ في  4نوفمبر  ،2015والمذكور أعال ،
يهدؼ هذا القرار إلى تنظيـ التكويف مف أجل نيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة وتحديد كيفيات
تقييمها والتدرج فيها ،لفائدة الطمبة المقيميف المسجميف قبل السنة الجامعية .2016-2015
الفصل األكؿ
تنظيـ التككيف
المػادة  :2تحدد مدة التكويف في الدراسات الطبية الخاصة بثالث ( ،)03أربعة ( ،)04أو خمسة ( )05سنوات

وتحدد ،حسب كل تخصص ،في الممحق المرفق بهذا القرار.
المػادة  :3ينظـ التعميـ في طور الدراسات الطبية الخاصة (اإلقامة) في شكل وحدات يحدد محتواها ومدتها
اإلجمالية في البرنامج الرسمي لمتخصص تبعا لألهداؼ البيداغوجية المحددة.
المػادة  :4يحدد برنامج الدراسات الطبية الخاصة لكل تخصص ،بعد المصادقة عميال مف قبل المجنة البيداغوجية

الوطنية لمتخصص ،بقرار مف وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
المػادة  :5يتضمف تكويف الطمبة المقيميف تعميما نظريا وتطبيقيا وتربصات عمى مستوى الهياكل اإلستشفائية

الجامعية وهياكل الصحة العمومية ،المصادؽ عميها مف طرؼ المجاف البيداغوجية الوطنية لمتخصصات
والندوة الوطنية لعمداء كميات الطب.
يمكف أف يتضمف التكويف تعميما مشتركا بيف عدة تخصصات.
تتكفل المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص بتنظيـ طور الدراسات.
المػادة  :6يعتبر حضور كل طالب مقيـ مسجل بإنتظاـ لمدروس النظرية والتطبيقية وكل األنشطة المشكمة

لمتكويف إجباريا.
تؤدي كل الغيابات غير المبررة عف المحاضرات التي يفوؽ مجموعها ثالثة ( )03أياـ أو مبررة يفوؽ
مجموها خمسة ( )05أياـ إلى عدـ المصادقة عمى السنة الجامعية.
تؤدي كل الغيابات المبررة التي يفوؽ مجموعها عشرة ( )10أياـ أو مبررة يفوؽ مجموعها ثالثيف ()30
يوما إلى عدـ المصادقة عمى السنة الجامعية.
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يمكف لمطالب المقيـ ،ولدواعي مبررة تجميد سنة دراسية واحدة غير قابمة لمتجديد خالؿ دراستال ،بعد
موافقة كل مف رئيس مصمحة مكاف التربص والمجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص وعميد كمية الطب.
المػادة  :7يتوجب عمى الطالب المقيـ القياـ عممية التسجيل عمى مستوى كمية الطب في بداية كل سنة جامعية.
الفصل الثاني
التقييـ كالتدرج

المػادة  :8يتـ تقييـ أهداؼ التكويف النظري والتطبيقي عف طريق دفتر لممتابعة البيداغوجية والمسمى "دفتر
المػادة
المػادة
المػادة
المػادة
المػادة

المقيـ".
 :9يتـ تقييـ التدرج في الوحدة البيداغوجية سنويا.
 :10يتـ تنظيـ تقييـ التدرج في الوحدة البيداغوجية بالنسبة لػ/أو السنوات البينية عمى أساس تقييـ دفتر
المقيـ.
 :11يجب عمى المترشحيف الذيف تـ تقييمهـ مصادقة تربصهـ التطبيقي.
 :12يتـ قبوؿ الطمبة المقيميف في الوحدة البيداغوجية العميا بعد المصادقة عمى دفتر المقيـ مف طرؼ
رئيس المصمحة أو المسؤوؿ عف التربص وموافقة رئيس المجنة البيداغوجية الجهوية لمتخصص.
 :13بالنسبة لمتخصصات التي تحتوي عمى جذع مشترؾ ،يتـ تنظيـ إمتحاف يتوج التكويف في الجذع
المشترؾ في نهاية السنة الثانية ( )2لممترشحيف بعد التصديق عمى دفتر المقيـ.
الفصل الثالث
نيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة

المػادة

المػادة
المػادة
المػادة

 :14يسمح إجتياز اإلختبار النهائي لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة لمطمبة المقيميف المسجميف إنتظاـ
في طور الدراسات الطبية الخاصة والديف تمت المصادقة عمى مجموع الوحدات البيداغوجية المتعمقة
بالتكويف.
 :15كل غياب عف اإلختبار يعتبر رسوبا.
 :16يتـ تنظيـ اإلختبار النهائي لشهادة الدراسات الطبية الخاصة بعد نهاية المسار المعني.
 :17يكتسي اإلختبار النهائي لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة طابعا وطنيا ويتضمف ما يمي :
 -إختبار نظري عف طريق اإلغفاؿ تحدد مدتال مف طرؼ لجنة اإلمتحاف ويقيـ بعالمة مف صفر

( )0إلى عشريف ( ،)20يشمل مجموع برنامج التخصص.
 إختبار تطبيقي تتراوح مدتال بيف ساعتيف ( )02إلى أربع ( )04ساعات ،يتعمق بفحص حقيقي أوبالمحاكاة لمريض ،ودراسة مم عيادي (إختصاصات طبية – جراحية ) ،أو كل تطبيق معادؿ
ذو صمة بالتخصص المصادؽ عميال مف طرؼ المجنة البيداغوجية الوطنية لمتخصص.
المػادة  :18تمنح شهادة الدراسات الطبية الخاصة ،لكل طالب مقيـ تحصل عمى عالمة تساوي أو تفوؽ عشرة

مف عشريف  20/10في كل مف اإلختباريف.
المػادة  :19تنظـ دورة إستدراكية لفائدة الطمبة المقيميف الراسبيف في الدورة العادية في أجل ال يتجاوز ثالثة ()03
أشهر.
يحتفع الطمبة المقيميف غير الناجحيف في الدورة العادية ،اإلختبارات المكتسبة لمدورة اإلستدراكية.
في حالة الرسوب النهائي ،يتوجب عمى المترشح إعادة إجتياز كل اإلختبارات.
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الفصل الرابع
أحكاـ إنتقالية كختامية
المػادة  :20تحدد مدة تكويف المقيميف المسجميف إبتداء مف السنة الجامعية  ،2015-2014في كل تخصصات
البيولوجيا الطبية والتي لها جدع مشترؾ مدتال ( )02سنتيف بأحكاـ القرار رقـ  422المؤرخ في 6
جويمية  2014المذكور أعال .
المػادة  :21تمغى جميع األحكاـ المخالفة لهذا القرار ،ال سيما أحكاـ القرار رقـ  709المؤرخ في  6ديسمبر
 2010والمذكور أعال .
المػادة  :22يكم كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء المؤسسات الجامعية المعنية كميات ،كل
فيما يخصال ،بتطبيق أحكاـ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار  233مؤرخ في  10أفريل  2016يتضمف تنظيـ ككيفيات التقييـ كالتدرج في طكر التككيف
لنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة لممقيميف المسجميف قبل السنة الجامعية 2016-2015
الرقـ
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

التخصصات الطبية

التخصصات

التخدير واإلنعاش

مدة الدراسة
 4سنوات

التخدير وانعاش األطفاؿ

 4سنوات

طب األمراض الجمدية والتناسمية

 4سنوات

طب األمراض القمبية

 4سنوات

عمـ داء السكري وعمـ الغدد الصماء واألمراض األيضية

 4سنوات

طب الكبد والجهاز الهضمي

 4سنوات

طب الدـ

 4سنوات

طب األوبئة والطب الوقائي
طب أمراض النساء والتوليد

 4سنوات
 5سنوات

األمراض المعدية

 4سنوات

الطب الشرعي والقانوف الطبي واألخالقيات

 4سنوات

طب الرياضة

 4سنوات

الطب الداخمي

الطب النووي والتصوير الجزيئي

طب العمل

 5سنوات
 4سنوات
 4سنوات

الطب الفيزيائي واعادة التكيي

 4سنوات

طب الكميى

 4سنوات

طب األعصاب

طب األوراـ السرطانية
طب العيوف

طب األذف واألن

والحنجرة
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 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات
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22

طب األطفاؿ

24

األمراض العقمية

23
25
26
27
28
الرقـ

األمراض الصدرية والسل

 3سنوات

األمراض العقمية لدى األطفاؿ

 4سنوات

العالج باألشعة واألوراـ السرطانية

اإلنعاش الطبي

 4سنوات

طب المفاص

التخصصات

01
03

الفيزياء الحيوية الطبية

04
05
06
07
08
09
الرقـ

 4سنوات
 4سنوات

التشريح العاـ

02

 4سنوات

 4سنوات

التخصصات األساسية

مدة الدراسة
 4سنوات
 5سنوات

التشريح المرضي

 3سنوات

عموـ األنسجة واألجنة الوراثية العيادية

 4سنوات

الفيزيولوجية العيادية والفحص الوظيفي لمتمثيل الغذائي والتغذية

 4سنوات

 4سنوات

عمـ الصيدلة العيادية

الفيزيولوجية العيادية والفحص الوظيفي لطب القمب والجهاز التنفسي ولمنشاط

 4سنوات

التصوير الطبي وعمـ األشعة

 4سنوات

فيزيولوجية األعصاب العيادية والفحص الوظيفي لمجهاز العصبي

التخصصات

التخصصات المختمطة

 5سنوات

مدة الدراسة

01

البيولوجيا الطبية

03

الهيموبيولوجيا وحقف الدـ

 4سنوات

عمـ الطفيميات

 4سنوات

02
04
05
06
07
الرقـ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

 5سنوات
 3سنوات

البيولوجيا العيادية

 4سنوات

عمـ المناعة

 3سنوات

الكيمياء الحيوية

 3سنوات

عمـ الجراثيـ

تخصصات الجراحة

التخصصات
الجراحة العامة
جراحة القمب
جراحة عظاـ الفؾ والوجال
جراحة األعصاب
جراحة العظاـ والرضوض
جراحة األطفاؿ
جراحة الصدر
جراحة الجهاز البولي
جراحة األوعية
الجراحة البالستيكية واعادة التشكيل والتجميل وعمـ الحروؽ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

مدة الدراسة
 5سنوات
 5سنوات
 5سنوات
 5سنوات
 5سنوات
 5سنوات
 5سنوات
 5سنوات
 5سنوات
 5سنوات
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الرقـ

التخصصات

01

الفيزياء الحيوية

03

الكيمياء التحميمية

02
04
05
06
07
08
09

10
الرقـ

التخصصات الصيدالنية

مدة الدراسة
 3سنوات

عمـ األعشاب الطبية والنباتات الالزهرية

 3سنوات

الكيمياء المعدنية

 3سنوات

الكيمياء العالجية

 3سنوات
 3سنوات

الهيدرولوجيا وعموـ األغذية

 3سنوات

عممي الصيدلة

 3سنوات

 3سنوات

عمـ األدوية

 3سنوات

عمـ الصيدلة الصيدالنية

عمـ التسمـ

التخصصات

 3سنوات
تخصصات طب األسناف

مدة الدراسة

01

عمـ حفع األسناف وعالجها

 4سنوات

03

عمـ األمراض وجراحة الفـ

 4سنوات

عمـ األنسجة المدعمة لألسناف

 4سنوات

02
04
05

تقويـ األسناف

تركيب األسناف

 4سنوات
 4سنوات

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار مؤرخ في  11أفريل  2016يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى كميػة الطػػب بجامعة باجي مختار عنابة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممػي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-04المؤرخ في  29أوت سنة  ،2004يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ -84 214المؤرخ في  18أوت سنة  ،1984المتعمق بتنظيـ جامعػة عنابة وسيرها ،المعل والمتمـ،

ػر لممحضر المؤرخ في  08ديسمبر سنة  ،2015المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة
 نظػ ػ ػ ًاوالعماؿ في لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى كمية الطب جامعػة عنابة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ػر لممحضرالمؤرخ في  14جانفي سنة  2015المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجماعية لدى كمية
 نظػ ػ ػ ًاالطب جامعة عنابة،
يقػػػػػػػػػرر

المػادة األكلى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كمية الطب جامعة باجي مختار عنابة،
المػادة  :2تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمكف :
 –01حداد سميـ،
 –04بف سعيدة مسعودة،
األعضاء اإلضافيكف:

 –01بف ضي

عيسى،

 –02بودربالة سهاـ،
 –05معوش سي الديف،

 –03نغرة عبد الناصر،
 –06مرداسي حمودة،

 – 02عرعار السعيد،

المػادة  :3تسري عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمػ السيػػد عميػد كميػة الطب جامعػة باجي مختار عنابة ،بتنفيػذ هػذا الق ػرار ،الذي سينشػػر في النشرة
الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي،

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػرار رقـ  234مؤرخ في  12أفريل 2016
يتضمف تخصيص حافالت نقػل
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  30-90المؤرخ في  14جمادى األولى عػاـ  1411المػوافق أوؿ ديسمبر سنة ،1990والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عػاـ  1436الموافػق  14مػايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  115 -10المؤرخ في  18أبريل  2010المتعمق بحظائر السيارات اإلدارية

المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات
العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  427-12المؤرخ في  02صفر عاـ  1434الموافق  16ديسمبر سنة ،2012الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عػاـ  1434المػوافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  08شعباف عاـ  1431المػوافق  30يناير سنة  2013الذي يحددالمعايير والخصوصيات المطبقة القتناء السيارات اإلدارية المخصصة لمصالح الدولة الجماعات المحمية
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة ،المعدؿ
والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي سنة  2015المتضمف تخصيص حافالت نقل.يػقػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تخصص الحافمة ذات المواصفات المذكورة أدنا لفائدة جامعة وهراف 1أحمد بف بمة.

الصن  :هيونداي الطراز HD17 FP :
رقـ التسمسمي في الطراز KMJHD17 FPCO 48903:
رقـ 222094 -00- 16:
المادة  :2تمتزـ المصالح المختصة بجامعة وهراف 1أحمد بف بمة المستفيدة مف هذا التخصيص بالتعاوف مع
مصالح أمالؾ الدولة بإتماـ إجراءات تسجيل الحافمة المعنية أماـ المصالح المختصة بالوالية.
المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي  2015الذي يتضمف تخصيص حافالت نقل.
المادة  :4يكم كل مف السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير لإلدارة المركزية والسيد مدير جامعة
وهراف 1أحمد بف بمة  ،كل فيما يعنيال  ،بتنفيذ أحكاـ هذا القرار.

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػرار رقـ  235مؤرخ في  12أفريل 2016
يتضمف تخصيص حافالت نقػل

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  30-90المؤرخ في  14جمادى األولى عػاـ  1411المػوافق أوؿ ديسمبر سنة ،1990والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عػاـ  1436الموافػق  14مػايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  115 -10المؤرخ في  18أبريل  2010المتعمق بحظائر السيارات اإلداريةالمخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات
العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  427-12المؤرخ في  02صفر عاـ  1434الموافق  16ديسمبر سنة ،2012الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عػاـ  1434المػوافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  08شعباف عاـ  1431المػوافق  20يوليو سنة  2010الذي يحددالمعايير والخصوصيات المطبقة القتناء السيارات اإلدارية المخصصة لمصالح الدولة الجماعات المحمية
والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة ،المعدؿ
والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي سنة  2015المتضمف تخصيص حافالت نقل.يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تخصص الحافمة ذات المواصفات المذكورة أدنا لفائدة جامعة قسنطينة  2عػبد الحميد مهري.
الصن

 :هيونداي الطراز HD17 FP :

رقـ التسمسمي في الطراز KMJHD17 FPCO 51471:
رقـ 221672 - 00- 16:

المادة  :2تمتزـ المصالح المختصة بجامعة قسنطينة 2عبد الحميد مهري المستفيدة مف هذا التخصيص بالتعاوف
مع مصالح أمالؾ الدولة بإتماـ إجراءات تسجيل الحافمة المعنية أماـ المصالح المختصة بالوالية.

المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي  2015الذي يتضمف تخصيص حافالت نقل.
المادة  :4يكم

كل م ف السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير لإلدارة المركزية والسيد مدير جامعة

قسنطينة  2عبد الحميد مهري ،كل فيما يعنيال  ،بتنفيذ أحكاـ هذا القرار.

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػرار رقـ  236مؤرخ في  12أفريل 2016
يتضمف تخصيص حافالت نقػل
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  30-90المؤرخ في  14جمادى األولى عػاـ  1411المػوافق أوؿ ديسمبر سنة ،1990والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عػاـ  1436الموافػق  14مػايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  115 -10المؤرخ في  18أبريل  2010المتعمق بحظائر السيارات اإلدارية

المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات
العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  427-12المؤرخ في  02صفر عاـ  1434الموافق  16ديسمبر سنة ،2012الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عػاـ  1434المػوافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  08شعباف عاـ  1431المػوافق  20يوليو سنة  2010الذي يحددالمعايير والخصوصيات المطبقة القتناء السيارات اإلدارية المخصصة لمصالح الدولة الجماعات المحمية
والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة ،المعدؿ
والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي سنة  2015المتضمف تخصيص حافالت نقل.يػقػػػػػػرر
المادة األكلى  :تخصص الحافمة ذات المواصفات المذكورة أدنا لفائدة جامعة عنابة باجي مختار.
الصن

 :سوناكوـ ،الطراز 100L6C :

رقـ التسمسمي في الطرازDZS100L6C70000902 :
رقـ .570865 - 00- 16:

المادة  : 2تمتزـ المصالح المختصة بجامعة عػنابة بػاجي مختار المستفيدة مف هذا التخصيص بالتعاوف مع
مصالح أمالؾ الدولة بإتماـ إجراءات تسجيل الحافمة المعنية أماـ المصالح المختصة بالوالية.

المادة  : 3تمغى أحكاـ القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي  2015الذي يتضمف تخصيص حافالت نقل.
المادة  : 4يكم

كل مف السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير لإلدارة المركزية والسيد مدير جامعة عػنابة

باجي مختار ،كل فيما يعنيال  ،بتنفيذ أحكاـ هذا القرار.

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػرار رقـ  237مؤرخ في  12أفريل 2016
يتضمف تخصيص حافالت نقػل

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  30-90المؤرخ في  14جمادى األولى عػاـ  1411المػوافق أوؿ ديسمبر سنة ،1990والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عػاـ  1436الموافػق  14مػايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  115 -10المؤرخ في  18أبريل  2010المتعمق بحظائر السيارات اإلداريةالمخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات
العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  427-12المؤرخ في  02صفر عاـ  1434الموافق  16ديسمبر سنة ،2012الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عػاـ  1434المػوافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  08شعباف عاـ  1431المػوافق  20يوليو سنة  2010الذي يحددالمعايير والخصوصيات المطبقة القتناء السيارات اإلدارية المخصصة لمصالح الدولة الجماعات المحمية
والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة ،المعدؿ
والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي سنة  2015المتضمف تخصيص حافالت نقل.يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى  :تخصص الحافمة ذات المواصفات المذكورة أدنا لفائدة جامعة البميدة  1سعد دحمب.
الصن

 :سوناكوـ ،الطراز 100L6C :

رقـ التسمسمي في الطرازDZS100L6C70000920 :
رقـ .570865 - 00- 16:

المادة  :2تمتزـ المصالح المختصة بجامعة والبميدة  1سعد دحمب المستفيدة مف هذا التخصيص بالتعاوف مع
مصالح أمالؾ الدولة بإتماـ إجراءات تسجيل الحافمة المعنية أماـ المصالح المختصة بالوالية.

المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي  2015الذي يتضمف تخصيص حافالت نقل.
المادة  :4يكم

كل مف السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير لإلدارة المركزية والسيد مدير جامعة

البميدة 1سعد دحمب ،كل فيما يعنيال  ،بتنفيذ أحكاـ هذا القرار.

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػرار رقـ  238مؤرخ في  12أفريل 2016
يتضمف تخصيص حافالت نقػل

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  30-90المؤرخ في  14جمادى األولى عػاـ  1411المػوافق أوؿ ديسمبر سنة ،1990والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عػاـ  1436الموافػق  14مػايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 و بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  115 -10المؤرخ في  18أبريل  2010المتعمق بحظائر السيارات اإلداريةالمخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات
العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  427-12المؤرخ في  02صفر عاـ  1434الموافق  16ديسمبر سنة ،2012الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة،
 و بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عػاـ  1434المػوافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  08شعباف عاـ  1431المػوافق  20يوليو سنة  2010الذي يحددالمعايير والخصوصيات المطبقة القتناء السيارات اإلدارية المخصصة لمصالح الدولة الجماعات المحمية
والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة ،المعدؿ
والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي سنة  2015المتضمف تخصيص حافالت نقل.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يػقػػػػػػػػرر
المادة األكلى  :تخصص الحافمة ذات المواصفات المذكورة أدنا لفائدة جامعة البميدة  2لػونيسي عػمي.

الصن  :سوناكوـ ،الطراز 100L6C :
رقـ التسمسمي في الطرازDZS100L6C70000910 :
رقـ .570864 - 00- 16:
المادة  :2تمتزـ المصالح المختصة بجامعة والبميدة  2المستفيدة مف هذا التخصيص بالتعاوف مع مصالح أمالؾ

الدولة بإتماـ إجراءات تسجيل الحافمة المعنية أماـ المصالح المختصة بالوالية.
المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي  2015الذي يتضمف تخصيص حافالت نقل.
المادة  :4يكم كل مف السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير لإلدارة المركزية والسيد مدير جامعة
البميدة 2لونيسي عػمي ،كل فيما يعنيال  ،بتنفيذ أحكاـ هذا القرار.

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػرار رقـ  239مؤرخ في  12أفريل 2016
يتضمف تخصيص حافالت نقػل

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  30-90المؤرخ في  14جمادى األولى عػاـ  1411المػوافق أوؿ ديسمبر سنة ،1990والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عػاـ  1436الموافػق  14مػايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  115 -10المؤرخ في  18أبريل  2010المتعمق بحظائر السيارات اإلداريةالمخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات
العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  427-12المؤرخ في  02صفر عاـ  1434الموافق  16ديسمبر سنة ،2012الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عػاـ  1434المػوافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  08شعباف عاـ  1431المػوافق  20يوليو سنة  2010الذي يحددالمعايير والخصوصيات المطبقة القتناء السيارات اإلدارية المخصصة لمصالح الدولة الجماعات المحمية
والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة ،المعدؿ
والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي سنة  2015المتضمف تخصيص حافالت نقل.يػقػػػػػػػرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األكلى :تخصص الحافمة ذات المواصفات المذكورة أدنا لفائدة جامعة باتنة .2
الصن  :سوناكوـ ،الطراز 100L6C :
رقـ التسمسمي في الطرازDZS100L6C70000887 :
رقـ .570863 - 00- 16:
المادة  :2تمتزـ المصالح المختصة بجامعة باتنة  2المستفيدة مف هذا التخصيص بالتعاوف مع مصالح أمالؾ

الدولة بإتماـ إجراءات تسجيل الحافمة المعنية أماـ المصالح المختصة بالوالية.
المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي  2015الذي يتضمف تخصيص حافالت نقل.
المادة  :4يكم كل مف السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير لإلدارة المركزية والسيد مدير جامعة
باتنة ،2كل فيما يعنيال ،بتنفيذ أحكاـ هذا القرار.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػرار رقـ  240مؤرخ في  12أفريل 2016
يتضمف تخصيص حافالت نقػل

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  30-90المؤرخ في  14جمادى األولى عػاـ  1411المػوافق أوؿ ديسمبر سنة ،1990والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عػاـ  1436الموافػق  14مػايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  115 -10المؤرخ في  18أبريل  2010المتعمق بحظائر السيارات اإلداريةالمخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات
العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  427-12المؤرخ في  02صفرعاـ  1434الموافق  16ديسمبر سنة ،2012الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عػاـ  1434المػوافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  08شعباف عاـ  1431المػوافق  20يوليو سنة  2010الذي يحددالمعايير والخصوصيات المطبقة القتناء السيارات اإلدارية المخصصة لمصالح الدولة الجماعات المحمية
والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة ،المعدؿ
والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي سنة  2015المتضمف تخصيص حافالت نقل.يػقػػػػػػػرر
المادة األكلى :تخصص الحافمة ذات المواصفات المذكورة أدنا لفائدة المركز الجامعي بالنعامة.
الصن  :سوناكوـ ،الطراز 100L6C :
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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رقـ التسمسمي في الطرازDZS100L6C70000928 :
رقـ .570867 - 00- 16:
المادة  :2تمتزـ المصالح المختصة بالمركز الجامعي بالنعامة المستفيدة مف هذا التخصيص بالتعاوف مع مصالح
أمالؾ الدولة بإتماـ إجراءات تسجيل الحافمة المعنية أماـ المصالح المختصة بالوالية.
المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي  2015الذي يتضمف تخصيص حافالت نقل.
المادة  :4يكم كل مف السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير لإلدارة المركزية والسيد مدير المركز
الجامعي بالنعامة  ،كل فيما يعنيال  ،بتنفيذ أحكاـ هذا القرار.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػرار رقـ  241مؤرخ في  12أفريل 2016
يتضمف تخصيص حافالت نقػل

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  30-90المؤرخ في  14جمادى األولى عػاـ  1411المػوافق أوؿ ديسمبر سنة ،1990والمتضمف قانوف األمالؾ الوطنية ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عػاـ  1436الموافػق  14مػايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  115 -10المؤرخ في  18أبريل  2010المتعمق بحظائر السيارات اإلداريةالمخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات
العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  427-12المؤرخ في  02صفرعاـ  1434الموافق  16ديسمبر سنة ،2012الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالؾ العمومية والخاصة التابعة لمدولة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عػاـ  1434المػوافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العػممي،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  08شعباف عاـ  1431المػوافق  20يوليو سنة  2010الذي يحددالمعايير والخصوصيات المطبقة القتناء السيارات اإلدارية المخصصة لمصالح الدولة الجماعات المحمية
والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كميا مف ميزانية الدولة ،المعدؿ
والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي سنة  2015المتضمف تخصيص حافالت نقل.يػقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى  :تخصص الحافمة ذات المواصفات المذكورة أدنا لفائدة المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية
بالقبة.
الصن  :سوناكوـ ،الطراز 100L6C :
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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رقـ التسمسمي في الطرازDZS100L6C70000911 :
رقـ .570868 - 00 - 16:
المادة  :2تمتزـ المصالح المختصة بالمدرسة الوطنية العػميا لألشغاؿ العمومية بالقبة المستفيدة مف هذا التخصيص
بالتعاوف مع مصالح أمالؾ الدولة بإتماـ إجراءات تسجيل الحافمة المعنية أماـ المصالح المختصة
بالوالية.
المادة  :3تمغى أحكاـ القرار رقـ  199المؤرخ في  13ماي  2015الذي يتضمف تخصيص حافالت نقل.
المادة  :4يكم كل مف السيد مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير لإلدارة المركزية والسيد مدير المدرسة
الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية بالقبة ،كل فيما يعنيال ،بتنفيذ أحكاـ هذا القرار.

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار مؤرخ في  12أفريل  2016يتضمف إنشاء كتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريػة الخدمات الجامعية ميمة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،
 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 وتنظيمال وعممال ،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 مقرها وقائمة
اإلقامات الجامعية التابعة لها ومشتمالتها،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  06مارس سنة  ،2016المتضمف تزكية أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية مفطرؼ الفرع النقابي لإلتحد العاـ لمعماؿ الجزائرييف لدى مديرية الخدمات الجامعية ميمة،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممقرر المؤرخ في  12مارس سنة  ،2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدىمديرية الخدمات الجامعية ميمة،
يقػػػػػػػػرر
المػادة األكلى :تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية ميمة،
المػادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األعضاء الدائمكف:
 –01حبشي سعاد،
 –04عمير فاطمة،

 –02قاجوج نبيل،
 –05بومحروؽ خالد،

 –03مراش سفياف،

األعضاء اإلضافيكف :
 –02شمي بالؿ،
 –01بف شخشوخ عادؿ،
المػادة الثالثة  :تسري عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المػادة الرابعػة  :يكم ػ السي ػػد مدي ػػر الخػدمات الجامعيػػة ميمػة ،بتنفيػػذ هػػذا الق ػرار ،الػذي سينشػػر فػي النش ػرة الرسميػػة
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202
ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  242مؤرخ في  13أفريل  ،2016يحدد القائمة
اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سكؽ أىراس

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب عػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو سػػنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة ،2003الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  245-12المػػؤرخ فػػي  14رجػػب عػػاـ  1433الموافػػق  4يونيػػو سػػنة ،2012المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أهراس ،السيما المادة  2منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يػقػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمػادى الثانيػة عػاـ
 1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة  ،2003المعػػدؿ والمػػتمـ ،والمػػذكور أعػػال  ،يهػػدؼ هػػذا الق ػرار إلػػى
تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سوؽ أهراس.
المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سوؽ أهراس في الجدوؿ الممحق لهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينكف:
اإلسـ كالمقب
بوراس أحمد
شريط رابح

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سكؽ أىراس
الصفة
رئيس
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطاع
ممثل الوزير المكم
ممثل الوزير المكم

بالتعميـ العالي والبحث العممي،
بالمالية،
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بوذراع لزهر
زيد دمحم بشير
داسة عبد الحميد
ورتي عمارة
جندلي بوجمعة
بوغ اررة عبد الكريـ
لعبابسة فتحي
بمقاسـ قاسمية
بوكعباش الزوبير
أحميداني عبد الرحماف
منصوري عبد الرحماف
كحايمي دمحم
 -2األعضاء المنتخبكف:
-

اإلسـ كالمقب
صيد مدني
بف خديجة منص
خالدي فضيمة
خميفي عبد الرحماف
محرز نور الديف
مشري دمحم الناصر
لوصي فتحي
رمضاني فيصل
لعجايمية عبد الرحيـ
حمامدة فريد

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
الوزير المكم بالعدؿ،
الوزير المكم بالتجارة،
الوزير المكم بالثقافة،
الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
الوزير المكم بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
الوزير المكم بالشباب والرياضة،
الوزير المكم بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
الوالي.

الصفة الييئة
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ والتكنولوجيا،
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،
عضو ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة،
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية،
عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

منتخب
منتخب
منتخب
منتخب

عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
عف الطمبة،
عف الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  243مؤرخ في  13أفريل  ،2016يعدؿ قرار رقـ  1252المؤرخ في  17ديسمبر 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات بكىراف،المعدؿ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  5321الموافق  28ديسمبر سنة 2111الذي يحدد مهػػاـ المدرسػ ػػة خػػارج الجامعػة و القواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  51من ػػال،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  511-51المؤرخ في  51رجب عاـ  5345الموافق  29يونيو سنة 2151والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوهراف ،السيما المادة  2منال.

 وبمقتضى القرار رقـ  5212المؤرخ في  57ديسمبر 2151الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوهراف،المعدؿ.
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يقػػػػػػرر
المادة األكلى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  5212المؤرخ في  57ديسمبر ،2151المعدؿ ،والمذكور أعال ،
كما هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.

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

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ

 - 0األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات بكىراف
الصفة

القطاع

عضو

ممثل الوزير المكم

عضو

ممثل الوزير المكم

بف حراث نصيرة

رئيسا

سميماني ارزقي

عضو

أيوب بف عودة

طويل عبدالقادر

شعيب دمحم

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

عضو

ممثمة الوزير المكم

بالتعميـ العالي والبحث العممي،

بالمالية،

ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،

بالتكويف والتعميـ المهنييف،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،

"........................................والباقي بدوف تغيير.".....................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  244مؤرخ في  13أفريل  ،2016يعدؿ قرار رقـ  81المؤرخ في  8فيفري 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بكىراف

إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة و القواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  10من ػػال،

 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  230-14المؤرخ في  29شواؿ عاـ  1435الموافق  25غشت سنة 2014والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بوهراف ،السيما المادة  4منال.

 وبمقتضى القرار رقـ  81المؤرخ في  8فيفري  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسةالعميا لألساتذة بوهراف.

يقػػػػػػػرر

المادة األكلى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  95المؤرخ في  9فيفري  ،2151والمذكور أعال  ،كما هو محدد
بالجدوؿ الممحق بهذا القرار.
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المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 - 0األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب

مسعود ختاؿ
أيوب بف عودة
سميماني ارزقي
عبد القادر طويل
شعيب دمحم
بوقرة سميماف

األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة كىراف
الصفة

رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
الوزير المكم بالمالية،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
الوزير المكم بالصناعة والمناجـ.

"........................................والباقي بدوف تغيير.".....................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار مؤرخ في  13أفريل  2016يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسػة التحضيريػة لمعمػكـ كالتقنيػات تممسػػاف
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  255-09المؤرخ في  10أوت سنة  ،2009المتضمف إنشاء مدرسة تحضيريةفي العموـ والتقنيات بتممساف،
ػر لممحضر المؤرخ في  17مارس سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة في
 نظػ ػ ػ ًالجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بتممساف،
ػر لممحضر المؤرخ في  17مارس سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي الموظفيف
 نظػ ػ ػ ًااإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح واألعواف المتعاقديف في لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة التحضيرية
في العموـ والتقنيات بتممساف،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  13أفريل سنة  ،2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدىالمدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بتممساف،
يقػػػػػػػرر
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المػادة األكلى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بتممساف،
المػادة  :0تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ :
األعضاء الدائمكف:
 –14مصمي سيدي دمحم،
 –12بف عبد هللا سمير،
 –15مميكي فؤاد،
 –11بقدور فيصل،
 –11غمري أمينة،
 –13بوبكر فاطنة،
 –19عطار عماد الديف،
 –17بكاوي مختارية،
األعضاء اإلضافيكف:

 –12بوتخيل دمحم،
 –15قراوزاف زهير،
المػادة  :0تسري عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )14سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :0يكم السيػد مديػر المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بتممساف ،بتنفيذ هذا القرار ،الذي سينشر في
النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  245مؤرخ في  14أفريل  ،2016يحدد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بشار

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015يتضمف تجديد مهاـ أعضاء الحكومة ،المعدؿ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  07-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009والمتضمف إنشاء جامعة بشار ،السيما المادة  2منال.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع االوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يػقػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  52مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ

 5323الموافق  24غشت سنة  ،2114المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بشار.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بشار في الجدوؿ الممحق لهذا القرار.
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202
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قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بشار

 -0األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب

الصفة

القطاع

كيشر سمير

صدوؽ عبد الكريـ

رئيس

ممثل الوزير المكم

بالتعميـ العالي

عضو

ممثل الوزير المكم

بالمالية

سنوسي بريكسي عبد النبي

عضو

ممثل الوزير المكم

بالتربية الوطنية

عيمور نور الديف

عضو

ممثل الوزير المكم

بالتكويف والتعميـ المهنييف

سواكر عبد الحكيـ

عضو

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واالصالح اإلداري

عضو

بوبكر دمحم

ممثل الوزير المكم

بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي

خالدي دمحم

عضو

ممثل الوزير المكم

بالعدؿ حافع األختاـ

تبيش رابح

عضو

ممثل الوزير المكم

بالتجارة

عايش عبد الرحماف

عضو

ممثل الوزير المكم

ممثل الوزير المكم

بالصناعة والمناجـ

بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية

بصالحي عبد الرحماف

عضو

ممثل الوزير المكم

بالسكف والعمراف والمدينة

بوحبل عبد السالـ

عضو

ممثل الوزير المكم

بالموارد المائية والبيئة

بف الديف سميماني

عضو

ممثل الوزير المكم

بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات

عضو

بوسحاب دمحم

عضو

رايس العيد

ممثل الوالي

 -0األعضاء المنتخبكف:
االسـ كالمقب

الصفة الييئة

موساوي عبد هللا

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة

شعنبي فؤاد

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية

بحوصي مجدوب

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير

نور دمحم

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات

دحمب خيرة

عضو

ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية

خميفي مصطفى

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

مقدـ عبد الجميل

عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

يرفع أميف

عضو

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

توازي دمحم العربي

عضو

ممثل منتخب عف الطمبة

بوزياني العيد

عضو

ممثل منتخب عف الطمبة

تمالي دمحم

غزالي دمحم

عبيدي سعاد

عضو

عضو

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيا

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ الدقيقة

ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قرار رقـ  246مؤرخ في  17أفريل  ،2016يعدؿ القرار رقـ  171المؤرخ في  21أفريل 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة ،المعدؿ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  08 -09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009والمتضمف إنشاء جامعة تبسة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 -وبمقتضى القرار رقـ  171المؤرخ في  21أفريل  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة

جامعة تبسة ،المعدؿ.

يػقػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  171المؤرخ في  21أفريل  ،2015المعدؿ والمذكور أعال  ،كما

هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  07أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة
 -0األعضاء المنتخبكف:
اإلسـ كالمقب
لعور دمحم الصالح
مشري حسف
مسعوداف هادية
سالطة قدور
شاللي عبد الوهاب
باهي التركي
زاوي حكيـ
عزاز مراد
ساري كماؿ
شوكاؿ عبد المطي
خويمد الميداني
شتوح وليد

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

الييئة
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ والتكنولوجيا،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة،
ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية األداب والمغات،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثل منتخب عف الطمبة.

"...........................................كالباقي بدكف تغيير.".................................................
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قرار رقـ  247المؤرخ  17أفريل  ،2016يتضمف تعييف
أعضاء مجمس تكجيو جامعة التككيف المتكاصل
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب عػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو سػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  149 – 90المؤرخ في  2ذي القعدة عاـ  1410الموافق  26مايو سنة 1990والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل وتنظيمها وعممها ،السيما المادة  11منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.
يػقػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  149-90المؤرخ في  2ذي القعدة عاـ 1410
الموافق  26مايو سنة  ،1990تحدد تشكيمة مجمس توجيال جامعة التكويف المتواصل كما يأتي:

 بف شنيتي حميد -بورزـ فمة

ممثل الوزير المكم

بالتعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،

ممثمة الوزير المكم

بالمالية،

 -عصاد أنيسة

ممثل الوزير المكم

 -زيبرة زهرة

ممثمة عف السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية،

 عيوني زينب -ززوف دمحم

بالتربية الوطنية،

ممثمة الوزير المكم

بالتكويف والتعميـ المهنييف،

ممثل الوزير المكم

بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار،

 -دحموف حميدة

ممثمة الوزير المكم

باألشغاؿ العمومية،

 -مومف سامية

ممثمة الوزير المكم

بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،

 -خرباش عبد السالـ

ممثل الوزير المكم

بالشباب والرياضة،

 -لطرش دمحم الهادي

مدير جامعة قسنطينة ،2

 -بالؿ مبروؾ

ممثل عف الوكالة الوطنية لدعـ تشغيل الشباب،

 -زاير دمحم

ممثل منتخب عف األساتذة الدائميف،

 عبادلية الطاهر -شاهد العربي

مديرة جامعة بالبميدة ،1

مدير جامعة وهراف ،1

 -شنوفي نور الديف

ممثل منتخب عف األساتذة المشاركيف،

 -دراز عبد القادر

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ المصالح.

المادة الثانية  :ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  07أفريل 0202
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قرار رقـ  248مؤرخ في  17أفريل  ،2016يتضمف فتح مسابقة عمى أساس
الشيادات كاألعماؿ مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عاـ  1427الموافق  15يوليو سنة  2006والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ رقـ  145-66المؤرخ في  12صفر عاـ  1386الموافق  2يونيو سنة  1966يتعمق بتحريرونشر بعض الق اررات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهـ وضعية الموظفيف ،المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  99-90المؤرخ في أوؿ رمضاف عاـ  1410الموافق  27مارس سنة 1990يتعمق بسمطة التعييف والتسيير اإلداري بالنسبة لمموظفيف وأعواف اإلدارة المركزية والواليات والبمديات والمؤسسات

العمومية ذات الطابع اإلداري،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  61-94المؤرخ في  25رمضاف عاـ  1414الموافق  7مارس سنة 1994المتضمف تطبيق المادة  36مف القانوف رقـ  16-91المؤرخ في  14سبتمبر سنة  1991والمتعمق بالمجاهد
والشهيد،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  132-95المؤرخ في  13ذي الحجة عاـ  1415الموافق  13مايو سنة 1995المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  03مايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،

 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  19نوفمبر سنة  2009الذي يحدد كيفيات تنظيـ مسابقاتااللتحاؽ برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي ،أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" وأستاذ استشفائي

جامعي وسيرها،

 وبعد التشاور مع السيد وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات.يقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى فتح مسابقة عمى أساس الشهادات و األعماؿ لاللتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي
جامعي.

المادة  :2يحدد عدد مناصب األساتذة االستشفائييف الجامعييف المطموب شغمها ثالث مائة وأربعة ( )304مف
بينها إثناف و عشروف ( )22بعنواف الصحة العسكرية ،موزعة حسب الهيكل االستشفائي الجامعي
والتخصص طبقا لمممحق المرفق بهذا القرار.
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المادة  :3تفتح مسابقة االلتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي لممترشحيف الذيف يثبتوف رتبة أستاذ محاضر
استشفائي جامعي قسـ "أ" في التخصص المرشح إليال و ثالث ( )3سنوات خدمة فعمية بهذ الصفة عند

تاريخ إمضاء هذا القرار.

المادة  :4يحدد تاريخ إنهاء التسجيالت لممسابقة بعشريف ( )20يوما عمل ابتداء مف تاريخ اإلشهار عف المسابقة.
المادة  :5يوضع مم

الترشيح لدى إدارة كمية الطب مكاف عمل المترشح.

يجب أف يحتوي عمى الوثائق اآلتية:

 -نسخة طبق األصل لقرار التعييف والتثبيت في رتبة أستاذ محاضر استشفائيجامعي قسـ "أ"،

 -شهادة يسممها عميد كمية الطب تثبت شرط الممارسة بصفة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"،

 كل وثيقة مطموبة بموجب الممحق رقـ  3لمقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  19نوفمبر سنة 2009والمذكور أعال .

المادة  :6تضبط قائمة المترشحيف المقبوليف لممشاركة في المسابقة مف طرؼ لجنة مكونة مف مدير الموارد
البشرية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي وعميد لكمية طب وأستاذ باحث إستشفائي جامعي مف رتبة
أستاذ.

المادة  :7يمكف المترشحيف الغير مقبوليف لممشاركة في المسابقة تقديـ طعف في أجل عشرة ( )10أياـ عمى األقل
قبل التاريخ المحدد ألجراء المسابقة.

المادة  :8تشمل المسابقة اختبارات عمى أساس الشهادات واألعماؿ المحددة في الممحق رقـ 3لمقرار الوزاري
المشترؾ المؤرخ في  19نوفمبر سنة  2009والمذكور أعال وتجرى حسب المؤسسة التي يمارس فيها
رئيس المجنة لدى كميات الطب و المراكز االستشفائية الجامعية المعنية.

المادة  :9تحدد قائمة المترشحيف المقبوليف نهائيا في المسابقة حسب االختصاص ودرجة االستحقاؽ ومنصب
التعييف مف طرؼ لجنة و ازرية مشتركة مكونة مف ممثمي الوزير المكم

بالصحة والوزير المكم

بالتعميـ

العالي وعميد لكمية طب.

المادة  :10يعيف المترشحوف المقبولوف في المسابقة ويثبتوف في رتبة أستاذ استشفائي جامعي.

المادة  :11يفقد كل مترشح ناجح االستفادة مف نجاحال إذا لـ يمتحق بمنصب تعيينال في أجل شهر واحد ()01
ابتداء مف تاريخ إشعار بمقرر التعييف.

وال يمكنال المشاركة في مسابقة أخرى لاللتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي قبل انقضاء مدة ثالث ()3
سنوات.

المادة  :12يسري مفعوؿ هذا القرار ابتداء مف تاريخ توقيعال وينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث
العممي.

حػرر بالجزائر في  07أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ
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األستاذ طػاىر حجػار
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10
3

ANESTHESIE REANIMATION

1

1

2

BIOCHIMIE

1

1

1

1
1

1

1

1

7

1

6

2

BIO-PHYSIQUE-MEDICALE

2

1

4

CHIRURGIE CARDIAQUE
CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

1

CHIRURGIE THORACIQUE

1

CHIRURGIE ORTHO-TRAUMATO

1

CHIRURGIE PEDIATRIQUE

1

2

1

1

CHIRURGIE GENERALE

T O T A L

EHU ORAN

1

3

ANATOMIE NORMALE

CARDIOLOGIE

CHU SIDI BEL - ABBES

CHU TLEMCEN

1

CHU ORAN

1

CHU ANNABA

2

CHU BATNA

CHU -BLIDA

1

CHU SETIF

CHU BAB EL OUED

1

CHU CONSTANTINE

CHU BENI MESSOUS

2

CHU -BEJAIA

CHU HUSSEIN-DEY

1

CHU TIZI-OUZOU

CHU MUSTAPHA

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

CHU DOUERA

SPECIALITES

ETABLISSEMENTS

1

2

2

2
1

1

1
2

3

1

1

1

6
1

1
1
1
1
2
1
2

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1
2
1
1

3
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1

1
1

2

1
1

1

2

T O T A L

EHU ORAN

CHU TLEMCEN

CHU ORAN

CHU ANNABA

CHU BATNA

CHU SETIF

CHU CONSTANTINE

CHU -BEJAIA

CHU TIZI-OUZOU

CHU DOUERA

CHU -BLIDA

CHU BAB EL OUED

CHU BENI MESSOUS

SPECIALITES
CHIRURGIE UROLOGIQUE
CHIMIE ANALYTIQUE
DERMATOLOGIE
DIABETOLOGIE
ENDOCRINO - DIABETOLOGIE
EPIDEMIOLOGIE
GASTRO-ENTEROLOGIE
GYNECO-OBSTETRIQUE
HEMATOLOGIE
HEMOBIOLOGIE
HISTO-EMBRYOLOGIE
HYDRO-BROMATOLOGIE
IMMUNOLOGIE
MALADIES INFECTIEUSES
MEDECINE INTERNE

CHU HUSSEIN-DEY

CHU MUSTAPHA

ETABLISSEMENTS

CHU SIDI BEL - ABBES

PR-1 CHU

1
1
3
2
4
9
6
5
3
3
1
2
2
2
10

PR-2 CHU
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MEDECINE LEGALE

1

MEDECINE DU TRAVAIL

1

1

1

1

MEDECINE NUCLEAIRE
Médecine Physique et Réadaptation

1

NEPHROLOGIE

2

2

4
1

6

2
1

NEURO-CHIRURGIE

1

2

1

1

1

1

ONCOLOGIE MEDICALE

1

OPHTALMOLOGIE
O.R.L
O.D.F
ODONTOLOGIE CONSERVATRICE
PEDIATRIE
PNEUMO-PHTISIOLOGIE
Physiologie Clinique et Exploration
Fonctionnelles
Cardio Respiratoire et de l'Exercice

1

1

1

2

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

6

1

3

1

4
1
2
4
8
2

1

1

PSYCHIATRIE

1

PARODONTOLOGIE

1

1

6
1
2

1

1

NEUROLOGIE

T O T A L

EHU ORAN

1

1

1
2

2

CHU TLEMCEN
CHU SIDI BEL ABBES

2

1

MICROBIOLOGIE

CHU ORAN

CHU ANNABA

CHU BATNA

CHU SETIF

CHU CONSTANTINE

CHU -BEJAIA

CHU TIZI-OUZOU

CHU DOUERA

CHU -BLIDA

CHU BAB EL OUED

CHU BENI MESSOUS

SPECIALITES

CHU HUSSEIN-DEY

CHU MUSTAPHA

ETABLISSEMENTS

1

1

1

4

1

1

3

PATHOLOGIE-BUCCO-DENTAIRE

3

1
1

PROTHESE-DENTAIRE

1

PHARMACIE-GALENIQUE

1

1

1

REANIMATION MEDICALE

1

RHUMATOLOGIE
TOXICOLOGIE

TOTAL GENERAL

22 5

1
1
1
10 17

8

1 12

4

30

4

1
14 12 13 9

1

14

1

T O T A L

EHU ORAN

CHU SIDI BEL ABBES

CHU TLEMCEN

1
1

3

RADIOTHERAPIE

CHU ORAN

1
1
1

1

RADIOLOGIE

CHU ANNABA

1

PHARMACOGNOSIE
PHARMACOLOGIE

CHU BATNA

CHU SETIF

CHU CONSTANTINE

CHU -BEJAIA

CHU TIZI-OUZOU

CHU DOUERA

CHU -BLIDA

CHU BAB EL OUED

CHU BENI MESSOUS

SPECIALITES

CHU HUSSEIN-DEY

ETABLISSEMENTS

CHU MUSTAPHA

PR- 3 CHU

4
3
1
2
1
6
4
2
1
2

13 811

PR- 4 CHU
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ETABLISSEMENTS

SPECIALITES

RADIOTHERAPIE

RADIOLOGIE

TOTAL GENERAL

117

MALADIES INFECTIEUSES

MEDECINE DU TRAVAIL

NEURO-CHIRURGIE

ONCOLOGIE MEDICALE

PARASITOLOGIE

PSYCHIATRIE

PEDO-PSYCHIATRIE

2

PEDIATRIE

1
1
2 14 1
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1
4

2

2

1

1

3

1

1

4

1

3

1

1
1

2

1

3
1

1

1 1

1

3
2

3

OPHTALMOLOGIE

1

1

1

2

2

1

1 1

1

2

2
1 1 1 1

1

1

T O T A L

EHS OPHTALMO ORAN

EHS EMIR-ABDEL-KADER ORAN

EHS PSYCHIATRIE BATNA

EHS MERE-ENFANT LAGHOUAT

EHS MERE-ENFANT SIDI-BELABBES

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE

EHS MERE-ENFANT BATNA

EHS MERE-ENFANT TLEMCEN

HEMOBIOLOGIE

CAC BLIDA

1

CAC SETIF

CAC BATNA

HEMATOLOGIE

EHS CHERAGA

CHIRURGIE PEDIATRIQUE

EHS AIN-ABASSA SETIF

1 1
1
1

EHS DJEBEL EL-OUAHCHE Cne

ENDOCRINO-DIABETO

EHS CANASTEL ORAN

1

EHS FRANTZ-FANON BLIDA

CHIRURGIE GENERALE

EHS Dr. MAOUCHE ex : C.N.M.S

CHIRURGIE CARDIAQUE

EHS ZEMIRLI

BOTANIQUE MEDICALE
BIOCHIMIE

EHS EL-KETTAR

ANESTHESIE REANIMATION

ALGER

ALGER

T O T A L

EHS OPHTALMO ORAN

EHS EMIR-ABDEL-KADER ORAN

EHS PSYCHIATRIE BATNA

EHS MERE-ENFANT LAGHOUAT

EHS MERE-ENFANT SIDI-BEL-ABBES

EHS MERE-ENFANT BATNA

EHS MERE-ENFANT TLEMCEN

CAC BLIDA

CAC SETIF

CAC BATNA

EHS CHERAGA

EHS AIN-ABASSA SETIF

EHS DJEBEL EL-OUAHCHE Cne

EHS CANASTEL ORAN

EHS FRANTZ-FANON BLIDA

EHS Dr. MAOUCHE ex :C.N.M.S

EHS ZEMIRLI

EHS EL-KETTAR

C.P.M.C

EHS MOHAMED ABDERRAHMANE

SPECIALITES

C.P.M.C

EHS MOHAMED ABDERRAHMANE

ETABLISSEMENTS

3
1
1
3
1
3
2
4
1
1

PR- 1 EHS

1
3
2
3
1
4 4
7
2
2
3
3
4 51

PR- 2 EHS
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POSTES OUVERTS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEUR

ANATOMIE NORMALE
ANATOMIE PATHOLOGIQUE
ANESTHESIE REANIMATION
BIOCHIMIE
CARDIOLOGIE
CHIRURGIE GENERALE
CHIRURGIE PEDIATRIQUE
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
ENDOCRINO-DIABETOLOGIE
EPIDEMIOLOGIE
GYNECO-OBSTETRIQUE
IMMUNOLOGIE
MEDECINE INTERNE
MALADIES INFECTIEUSES

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

T O T A L

I . P. A

EH D. Mourad
Constantine

EPH BATNA

EPH OUARGLA

EPH LAGHOUAT

EPH BECHAR

EPH MOSTAGANEM

EPH THENIA

EPH ROUIBA

EPH RAHMOUNI

EPH ZERALDA

EPH AIN TAYA

EPH BOLOGHINE

EPH BELFORT

SPECIALITES

EPH BIRTRARIA

ETABLISSEMENTS

EPH KOUBA

ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS :

1
1
1
1
1
7
2
1
1
1
4
2
4
1

MICROBIOLOGIE
NEURO-CHIRURGIE
ONCOLOGIE MEDICALE
O.R.L
OPHTALMOLOGIE
PARASITOLOGIE
PEDIATRIE
PNEUMO-PHTISIOLOGIE
PHARMACOLOGIE CLINIQUE
TOTAL GENERAL

1
1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

2

3

3

2

1

1

1

1

2

3

T O T A L

1

1
1

I . P. A

EH D. Mourad
Constantine

EPH BATNA

EPH OUARGLA

EPH LAGHOUAT

EPH BECHAR

EPH MOSTAGANEM

EPH THENIA

EPH ROUIBA

EPH RAHMOUNI

EPH ZERALDA

EPH AIN TAYA

BELFORT
EPH

EPH BOLOGHINE

BIRTRARIA
EPH

SPECIALITES

EPH

ETABLISSEMENTS

KOUBA

PROF -1- EPH

5 10 2

2

2
1
3
1
2
1 1
3
1
1 1
4 43

PROF -2- EPH

POSTES OUVERTS AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES

POSTES OUVERTS AU PROFIT DES STRUCTURES DE SANTE MILITAIRE
SPECIALITES
ANESTHESIE REANIMATION
CHIRURGIE GENERALE
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
ENDOCRINO-DIABETOLOGIE
GASTRO-ENTEROLOGIE
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POSTES NOMINATIFS
3
1
1
1
2
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GYNECO-OBSTETRIQUE
HEMATOLOGIE
IMMUNOLOGIE
MICROBIOLOGIE
MEDECINE INTERNE
NEPHROLOGIE
NEURO-CHIRURGIE
PSYCHIATRIE
RADIOLOGIE
TOTA L

1
1
1
2
1
1
2
2
1
20

Annexe a l’arrêté N°248 du 17 Avril 2016
portant ouverture d’un concours de recrutement
de Professeurs Hospitalo-universitaires


CHU BAB-EL-OUED:
*ANESTHSIE-REANIMATION
-Un (01) poste service Anesthésie-Réanimation
*BIOCHIMIE
-Un (01) poste Laboratoire central



CHU MUSTAPHA:
*CARDIOLOGIE
-Deux (02) postes Cardiologie service A1.
*CHIRURGIE-ORTHOPEDIQUE
-Un (01) poste Service « B.»
*PATHOLOGIE BUCCO-DENTAIRE
-Un (01) poste Sce. Maxillo-Faciale.
-Deux (02) postes CHU.
*OPHTALMOLOGIE
-Un (01) poste Sce « B»



CHU BENI-MESSOUS:
*PEDIATRIE
-Un (01) poste Service « A»
-Un (01) poste Service « B.»

 CHU HUSSEIN-DEY:
* PEDIATRIE
-Un (01) poste service "B"
 CHU TIZI-OUZOU:
* PEDIATRIE
-Un (01) poste service Néonatalogie.
 CHU BATNA:
*ANESTHSIE-REANIMATION
-Un (01) poste UMC
-Un (01) poste service " Anesthésie-Réanimation"
*HYDRO-BROMATOLOGIE
-Un (01) poste laboratoire Pharmacie Galénique.
*PHARMACOLOGIE
-Un (01) poste laboratoire Pharmacie Galénique.
*PHARMACOGNOSIE
-Un (01) poste laboratoire Pharmacie Galénique.
 CHU BLIDA:
*NEPHROLOGIE
-Un (01) poste Service Chirurgie Générale.
 EHU ORAN:
*CHIRURGIE-GENERALE
-Un (01) poste Service Hépatobiliaire
*GASTRO-ENTEROLOGIE
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-Un (01) poste Sce. Hépato-gastro-entérologie
 CHU ORAN:
* EPIDEMIOLOGIE
-Deux (02) postes Laboratoire Biostatistique
-Un (01) poste SEMEP
*PNEUMO-PHTISIOLOGIE
-Un (01) poste Service « B»
 EHS CANASTEL D’ORAN:
*CHIRURGIE PEDIATRIQUE
-Un (01) poste Service UMC.
*PEDIATRIE
-Un (01) poste service Gastro
 EHS OPHTALMOLOGIE ORAN:
*OPHTALMOLOGIE
-Deux (02) postes Service "A"
-Deux (02) postes Service "B"
 EHS MOHAMED ABDERRAHMANI:
*ANESTHESIE-REANIMATION
-Un (01) poste Sce. Chirurgie Cardiaque.
 CHU CONSTANTINE:
*CHIRURGIE-ORTHOPEDIQUE
-Deux (02) postes service "A.. "
*GASTRO-ENTEROLOGIE
-Un (01) poste Sce. Hépato-gastro-entérologie.
 EH DIDOUCHE Mourad:
*CHIRURGIE GENERALE
-Un (01) poste UMC.
 EHS EL-KETTAR:
*MALADIES INFECTIEUSES
-Un (01) poste service "A. "
 EHS FRANTZ FANON BLIDA:
*PSYCHIATRIE
-Un (01) poste Psycho-Médico-Légale.
-Un (01) poste service "D. "
 EHS MERE ET ENFANTS TLEMCEN:
* PEDIATRIE
-Un (01) poste Service Néonatologie.
 EPH ROUIBA:
*IMMUNOLOGIE
-Un (01) poste Laboratoire Central
 EPH BOLOGHINE:
* BIOCHIMIE
-Un (01) poste Laboratoire Central
 EPH MOSTAGANEM:
*ANATOMIE NORMALE
-Un (01) poste Laboratoire
*ONCOLOGIE MEDICALE
-Un (01) Service Médecine Interne.
 CAC BATNA:
* CHIRURGIE GENERALE
-Un (01) poste Service Carcinologie.
*HEMOBIOLOGIE
-Un (01) poste Laboratoire Central.
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*IMMUNOLOGIE
-Un (01) poste Laboratoire central.
*PARASITOLOGIE
-Un (01) poste Laboratoire Central.
 CAC SETIF:
* CHIRURGIE GENERALE
-Un (01) poste Service Carcinologie.
 EPH OUARGLA:
*CARDIOLOGIE
-Un (01) poste Service Médecine Interne.
*MICROBIOLOGIE

- Un (01) poste Laboratoire Central.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  249مؤرخ في  17أفريل  ،2016يتضمف فتح مسابقة عمى أساس
االختبارات مف أجل االلتحاؽ برتبةأستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ".
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عاـ  1427الموافق  15يوليو سنة 2006والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  145-66المؤرخ في  12صفر عاـ  1386الموافق  2يونيو سنة  1966يتعمق بتحريرونشر بعض الق اررات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهـ وضعية الموظفيف ،المعدؿ و المتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  99-90المؤرخ في أوؿ رمضاف عاـ  1410الموافق  27مارس سنة 1990يتعمق بسمطة التعييف والتسيير اإلداري بالنسبة لمموظفيف وأعواف اإلدارة المركزية والواليات والبمديات و
المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  61-94المؤرخ في  25رمضاف عاـ  1414الموافق  7مارس سنة 1994المتضمف تطبيق المادة  36مف القانوف رقـ  16-91المؤرخ في  14سبتمبر سنة  1991والمتعمق بالمجاهد
والشهيد،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  132-95المؤرخ في  13ذي الحجة عاـ  1415الموافق  13مايو سنة 1995المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات و اإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  03مايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
 وبمقتضى القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  19نوفمبر سنة  2009الذي يحدد كيفيات تنظيـ مسابقاتااللتحاؽ برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي ،أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" وأستاذ استشفائي
جامعي و سيرها،
 وبعد التشاور مع السيد وزير الصحة والسكاف واصالح المستشفيات.يقػػػػػػرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ برتبة أستاذ محاضر استشفائي
جامعي قسـ "أ".
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المادة  :2يحدد عدد مناصب األساتذة المحاضريف االستشفائييف الجامعييف قسـ "أ" المطموب شغمها بخمس مائة
وخمسة و سبعوف ( )575مف بينها ثالثة
وستوف ( )63في إطار المسابقة بعنواف الصحة العسكرية ،موزعة حسب الهيكل االستشفائي الجامعي
والتخصص طبقا لمممحق المرفق بهذا القرار.
المادة  :3تفتح مسابقة االلتحاؽ برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" لممترشحيف الذيف يثبتوف رتبة

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "ب" عند تاريخ إمضاء هذا القرار.
المادة  :4يحدد تاريخ إنهاء التسجيالت لممسابقة بعشريف ( )20يوما عمالبتداء مف تاريخ اإلشهار عف المسابقة.
المادة  :5يوضع مم الترشح لدى إدارة كمية الطب األقرب مف مكاف إقامة المترشح.
يجب أف يحتوي عمى الوثائق اآلتية:
 نسخة طبق األصل لقرار التعييف والتثبيت في رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "ب"، نسخة طبق األصل لشهادة الدكتو ار في العموـ الطبية، شهادة يسممها عميد كمية الطب تثبت أف المترشح في وضعية نشاط، كل وثيقة مطموبة بموجب الممحق رقـ  2لمقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  19نوفمبر سنة 2009و المذكور أعال .
المادة  :6تضبط قائمة المترشحيف المقبوليف لممشاركة في المسابقة مف طرؼ لجنة مكونة مف مدير الموارد
البشرية لو ازرة التعميـ العالي و البحث العممي و عميد لكمية طب و أستاذ باحث إستشفائي جامعي مف
رتبة أستاذ محاضر قسـ "أ".
المادة  :7يمكف المترشحيف الغير مقبوليف لممشاركة في المسابقة تقديـ طعف خالؿ عشرة ( )10أياـ عمى األقل

قبل التاريخ المحدد ألجراء المسابقة.
المادة  :8تشمل المسابقة االختبارات المحددة في الممحق رقـ  2لمقرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  19نوفمبر
سنة  2009و المذكور أعال و تجرى  ،حسب المؤسسة التي يمارس فيها رئيس المجنة  ،لدى كميات
الطب و المراكز االستشفائية الجامعية المعنية.
المادة  :9تحدد قائمة المترشحيف المقبوليف نهائيا في المسابقة حسب االختصاص و درجة االستحقاؽ ومنصب
بالصحة والوزير المكم

بالتعميـ

التعييف مف طرؼ لجنة و ازرية مشتركة مكونة مف ممثمي وزير المكم
العالي وعميد لكمية طب.
المادة  :10يعيف المترشحوف المقبولوف في المسابقة و يثبتوف في رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ".
المادة  :11يفقد كل مترشح ناجح االستفادة مف نجاحال إذا لـ يمتحق بمنصب تعيينال في أجل شهر ( )01ابتداء
مف تاريخ إشعار بمقرر التعييف.
وال يمكنال المشاركة في مسابقة أخرى لاللتحاؽ برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" ،قبل
انقضاء مدة ثالث ( )3سنوات.
المادة  :12يسري مفعوؿ هذا القرار ابتداء مف تاريخ توقيعال وينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث
العممي.
حػرر بالجزائر في  07أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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1
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2
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CHU BATNA
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1
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3
4
5
5
3
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1
1
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HISTO-EMBRYOLOGIE
MALADIES
INFECTIEUSES
MEDECINE DU TRAVAIL
MEDECINE INTERNE
Médecine Physique et
Réadaptation
NEURO-CHIRURGIE
NEUROLOGIE
ONCOLOGIE MEDICALE
OPHTALMOLOGIE
PSYCHIATRIE
PEDO-PSYCHIATRIE
PEDIATRIE
Physiologie Clinique et
Exploration
Fonctionnelles du
Système Nerveux
RADIOTHERAPIE
RADIOLOGIE
TOTAL GENERAL
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DE CONFERENCES "A" HOSPITALO-UNIVERSITAIRES

POSTES OUVERTS AU PROFIT DES STRUCTURES DE SANTE MILITAIRE
SPECIALITES
ANATOMIE PATHOLOGIQUE
ANESTHESIE REANIMATION
BIOCHIMIE
CARDIOLOGIE
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CHIRURGIE CARDIAQUE
CHIRURGIE GENERALE
CHIRURGIE ORTHO-TRAUMATO
CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE
DERMATOLOGIE
ENDOCRINO-DIABETOLOGIE
EPIDEMIOLOGIE
GASTRO-ENTEROLOGIE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
HEMATOLOGIE
IMMUNOLOGIE
MEDECINE INTERNE
MEDECINE NUCLEAIRE
MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION
NEUROLOGIE
NEURO-PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATION
FONCTIONNELLES DU SYSTÈME NERVEUX
ODONTOLOGIE CONSERVATRICE
ONCOLOGIE MEDICALE
OPHTALMOLOGIE
ODF
PARASITOLOGIE
PEDIATRIE
PSYCHIATRIE
PNEUMO-PHTISIOLOGIE
RADIOLOGIE
REANIMATION CHIRURGICALE
RADIOTHERAPIE
T O T A L

1
3
1
1
1
4
2
3
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
4
1
1
3 dont 01 Sce.Néonat
7
1
1
1
2
63

Annexe a l’arrêté N° 249 du 17 Avril 2016, Portant ouverture d’un concours
de recrutement de Maitres-de-Conférences Hospitalo-universitaires classe «A »


CHU MUSTAPHA :
* ANESTHESIE -REANIMATION
- Trois (03) postes Urgences Médico-chirurgicales
- Un (01) poste Service Anesthésie-Réanimation
* CARDIOLOGIE
- Deux (02) postes Service « A2»
* CHIRURGIE-GENERALE
- Un (01) poste Service « A »
- Un (01) poste Service « B »
* OPHTALMOLOGIE
- Deux (02) postes Service « A »
- Deux (02) postes Service « B »
* PEDIATRIE
- Trois (03) postes service Pédiatrie
- Deux (02) postes service Oncologie Pédiatrique



CHU BENI MESSOUS :
* PNEUMO-PHTISIOLOGIE
- Un (01) poste Service « A ».
* PEDIATRIE
- Un (01) poste Service « B ».
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CHU HUSSEIN-DEY:
* PEDIATRIE
-Un (01) poste Service « A »
-Un (01) poste Service « B »



C.P.M.C :
* CHIRURGIE-GENERALE
-Deux (02) postes Service « A »
-Deux (02) postes Service « B »
-Un (01) poste Service « C »
* HISTO-EMBRYOLOGIE
-Un (01) poste Laboratoire de Cytologie.
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CHU BATNA :
* ANESTHESIE -REANIMATION
-Un (01) poste Service UMC.



CHU CONSTANTINE :
* CHIRURGIE GENERALE
- Un (01) poste Service « A »
- Un (01) poste Service « B »
* CHIRURGIE-ORTHOPEDIQUE
-Un (01) poste Service « A »



CHU ANNABA :
* CHIRURGIE-GENERALE
-Trois (03) postes CHU
-Un (01) poste Urgences Chirurgicales.
* CHIRURGIE VASCULAIRE
-Un (01) poste Service Chirurgie Générale.



CHU BEJAIA :
* ANESTHESIE -REANIMATION
-Un (01) poste Sce. Anesthésie Réanimation
-Un (01) poste Sce. Réanimation Médicale



CHU TLEMCEN :
* CHIRURGIE-GENERALE
-Un (01) poste Sce. « B »



CHU SIDI-BEL-ABBES :
* ODF
-Un (01) poste Service Chirurgie Dentaire.
* TOXICOLOGIE
-Un (01) poste Service Médecine du Travail



EHS EL KETTAR :
* MALADIES INFECTIEUSES
-Un (01) poste Service « A »
-Un (01) poste Service « B »



CAC BATNA :
* HEMOBIOLOGIE
- Un (01) poste Laboratoire Central.
* IMMUNOLOGIE
-Un (01) poste Laboratoire central.
* MICROBIOLOGIE
- Un (01) poste Laboratoire Central.
* PARASITOLOGIE
- Un (01) poste Laboratoire Central.



CHU BLIDA :
* ANESTHESIE -REANIMATION
- Un (01) poste Sce. Neuro-chirurgie
- Un (01) poste Sce.Gynécologie
- Un (01) poste UMC
* CHIRURGIE GENERALE
-Deux (02) postes UMC
* CHIRURGIE UROLOGIQUE
- Un (01) poste Sce. Chirurgie Générale
* PARODONTOLOGIE
- Un (01) poste Sce. Chirurgie Dentaire
* ODONTOLOGIE CONCERVATRICE
- Un (01) poste Sce. Chirurgie Dentaire
* ODF
- Un (01) poste Sce. Chirurgie Dentaire
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E H S FRANTZ - FANON BLIDA :
* PSYCHIATRIE
-Un (01) poste Service « A »
-Un (01) poste Service Infanto-juvénile
-Un (01) poste Médico-légale
CHU ORAN :
* ANESTHESIE -REANIMATION
-Deux (02) postes Service « B »
-Un (01) poste UMC
* PNEUMO-PHTYSIOLOGIE
- Un (01) poste Service « B »
* PEDIATRIE
- Un (01) poste Service Amical Cabral
EHU ORAN :
* ANESTHESIE -REANIMATION
-Un (01) poste Service Réanimation Médicale.
- Trois (03) postes Service Anesthésie-Réanimation
* CHIRURGIE-GENERALE
-Un (01) poste Service Chirurgie Générale
-Un (01) poste Service Hépatobiliaire
EHS SIDI- CHAHMI :
* PSYCHIATRIE
- Un (01) poste Sce . Lutte contre la toxicomanie.
-Un (01) poste Sce. Pédopsychiatrie
EHS OPHTALMOLOGIE ORAN :
* OPHTALMOLOGIE
-Un (01) poste Service « A »
EHS NOUAR FADELA ORAN :
* PEDIATRIE
-Un (01) poste Service Neonatologie
EHS CANASTEL ORAN :
* CHIRURGIE PEDIATRIQUE
-Un (01) poste Sce. Chirurgie Orthopédique
* MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION
-Un (01) poste Sce. Chirurgie Orthopédique



EHS EMIR ABDELKADER ORAN :
* PEDIATRIE
-Un (01) poste Sce. Oncologie Pédiatrique



EHS MOHAMED ABDERRAHMANI :
* ANESTHESIE-REANIMATION
-Un (01) poste Sce. Chirurgie Cardiaque.



EPH LAGHOUAT :
* BIOCHIMIE
- Un (01) poste Laboratoire Central.



EPH MOSTAGANEM :
* HEMATOLOGIE
- Un (01) poste Sce. Médecine Interne.
* PNEUMO-PHTISIOLOGIE
- Un (01) poste Sce. Médecine Interne



EPH OUARGLA :
* CARDIOLOGIE
- Un (01) poste Service Médecine Interne.
* MICROBIOLOGIE
- Un (01) poste Laboratoire Central.



EPH BOLOGHINE :
* GASTRO-ENTEROLOGIE
- Un (01) poste Service Médecine Interne.
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مؤرخ في  18أفريل  ،2016يتضمف مطابقة التككينات في
قػػػرار رقـ ّ 250
الميسانس المؤىمة بعنكاف المركز الجامعي تيسمسيمت في ميداف "عمكـ الطبيعة كالحياة"
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015المتضمفالمعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المتضمف
المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 203-08ّ
ّ
ّإنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت،
المتضمف
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
ّ
نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ؛
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013المحدد
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ

صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيال في طوري الدراسات
المؤرخ في  03نوفمبر ،2011
 وبمقتضى القرار رقـ 712ّ
ّ
لنيل شهادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف والمحدد
المؤرخ في  26مارس ،2012
 وبمقتضى القرار رقـ 75ّ
ّ
مهامها وتشكيمتها وتنظيمها وسيرها،
المؤرخ في  28جويمية  2013الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشهادات ليسانس
 وبمقتضى القرار رقـ 498ّ
ميداف «عموـ الطبيعة والحياة»،
المؤرخ في  15جويمية  2014الذي يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" لنيل
 وبمقتضى القرار رقـ 506ّ
شهادة الميسانس وشهادة الماستر،
المؤرخ في  24جويمية  2014الذي يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شهادة ليسانس في
 وبمقتضى القرار رقـ 637ّ
ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" فرع " عموـ فالحية "،
المؤرخ في  24جويمية  2014الذي يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شهادة ليسانس في
 وبمقتضى القرار رقـ 638ّ
ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" " فرعي "عموـ بيولوجية" و"هيدروبيولوجيا بحرية وقارية "،
المتضمف تأهي ل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  12أوت  2014و
 وبمقتضى القرار رقـ 767ّ
ّ
 2015-2014بالمركز الجامعي تيسمسيمت،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لألمناء الدائميف لمندوات الجهوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدي بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر ،2014
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" المتضمف إعداد مرجع تخصصاتالميسانس المنعقد بجامعة بومرداس ،بتاريخ  09و 10مارس ،2015
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد
بجامعة بومرداس بتاريخ  22و 23أبريل .2015

يقػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف المركز جامعي بتيسمسيمت  ،في
ميداف "عموـ الطبيعة والحياة " ،طبقا لممحق هذا القرار.
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المادة  :2ال تسري أحكاـ هذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدي المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتهـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي هذ
الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عميها سابقا ،تعتبر ُمكتسبة وتُحوؿ في المسار الجديد المتبع مف طرؼ
الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات الميسانس الموجودة في
المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة ُ :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ الطبيعة والحياة " ،المؤهمة بعنواف المركز الجامعي بتيسمسيمت،
بموجب:
المؤرخ في  12أوت .2014
 القرار رقـ 767ّ
ابتداء مف السنة الجامعية .2016-2015
المادة  :4يسري مفعوؿ هذا القرار
ً
كل فيما يخصال بتطبيق هذا
المادة  :5يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتيسمسيمتّ ،
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هلحق هطاتقح الركىٌٌاخ فً اللٍطاًص الوؤهلح تعٌىاى الوركس الجاهعً ترطوطٍلد فً هٍذاى "علىم الطثٍعح والحٍاج"
طبيعة
التخصص
الفرع
الميداف
عموـ الطبيعة والحياة

عمـ البيئة والمحيط

عموـ بيولوجية

أ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  05أكت ،2015
مؤرخ في  18أفريل  ،2016يتمـ ممحق القرار رقـ ّ 544
قػػػرار رقـ ّ 251
المتضمف مطابقة التككينات في الميسانس المؤىمة بعنكاف جامعة سطيف ،2في ميداف "لغة كأدب عربي"
إى وزٌر الرعلٍن العالً والثحث العلوً،

المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015المتضمفالمعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المتضمف
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
ّ
نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ؛
المتضمف
المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 404-11ّ
ّ
إنشاء جامعة سطي ،2
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013المحدد
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  05أوت  ،2015المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة
 وبمقتضى القرار رقـ  544ال ّسطي  ،2في ميداف "لغة وأدب عربي"،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف دراسة مطابقة تكويناتالميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة
الجزائر  2بتاريخ  22جواف .2015

يػػقػػػػػػػػػػرر
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مؤرخ في  05أوت  ،2015والمذكور أعال والمتضمف
المادة األكلى  :يهدؼ هذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  544ال ّ
مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة سطي  ،2في ميداف "لغة وأدب عربي"

مؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الػػػمػادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  544ال ّ
الميداف

لغة وأدب عربي

طبيعة

الفرع

التخصص

دساساث ومذيت

ومذ ودساساث أدبيت

أ

كل فيما يخصال بتطبيق هذا القرار الذي
الػػػمػادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطي ّ ،2
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  05أكت ،2015
مؤرخ في  18أفريل  ،2016يتمـ ممحق القرار رقـ ّ 809
قػػػرار رقـ ّ 252
المتضمف مطابقة التككينات في الميسانس المؤىمة بعنكاف جامعة األغكاط ،في ميداف "عمكـ المادة"
إى وزٌر الرعلٍن العالً والثحث العلوً،

المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015المتضمفالمعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة 2001
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 270-01ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
و
ّ
ّ
المتضمف
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
ّ
نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ؛
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013المحدد
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  05أوت  ،2015المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 809األغواط ،في ميداف "عموـ المادة"،

يػػقػػػػػػػػػػرر

مؤرخ في  05أوت  ،2015والمذكور أعال والمتضمف
المادة األكلى  :يهدؼ هذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  809ال ّ
مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة األغواط ،في ميداف "عموـ المادة"

مؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الػػػمػادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  809ال ّ
الميداف

عموـ المادة

الفرع

التخصص

فيضياء

فيضياء انمواد

طبيعة
أ

كل فيما يخصال بتطبيق هذا القرار الذي
الػػػمػادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواطّ ،
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طاىر حجار

الثالثي الثاني 2016

132

مؤرخ في  05أكت ،2015
مؤرخ في  18أفريل  ،2016يتمـ ممحق القرار رقـ ّ 535
قػػػرار رقـ ّ 253
المتضمف مطابقة التككينات في الميسانس المؤىمة بعنكاف جامعة األغكاط ،في ميداف ""لغة كأدب عربي"
إى وزٌر الرعلٍن العالً والثحث العلوً،

المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015المتضمفالمعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
مؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة 2001
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  270-01ال ّالمعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
و
ّ
ّ
المتضمف
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
ّ
نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ؛
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013المحدد
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  05أوت  ،2015المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 535األغواط ،في ميداف "لغة وأدب عربي"،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" المتضمف تحديد استراتيجية في عمميةالمواءمة لمسار الماستر ،المنعقد بجامعة خميس مميانة بتاريخ  13مارس ،2016

يػػقػػػػػػػػػػرر

مؤرخ في  05أوت  ،2015والمذكور أعال والمتضمف
المادة األكلى  :يهدؼ هذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  535ال ّ
مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة األغواط ،في ميداف "لغة وأدب عربي".

مؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الػػػمػادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  535ال ّ
الميداف

لغة وأدب عربي

الفرع

دساساث أدبيت

التخصص

أدب عربي

طبيعة
أ

كل فيما يخصال بتطبيق هذا القرار الذي
الػػػمػادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواطّ ،
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  05أكت ،2015
مؤرخ في  18أفريل  ،2016يتمـ ممحق القرار رقـ ّ 523
قػػػرار رقـ ّ 254
المتضمف مطابقة التككينات في الميسانس المؤىمة بعنكاف جامعة برج بكعريريج في ميداف "لغة كأدب عربي"
إى وزٌر الرعلٍن العالً والثحث العلوً،

المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015المتضمفالمعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
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المتضمف
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
ّ
نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ؛

المتضمف إنشاء
المؤرخ في 14رجب عاـ 1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ ّ 244-12ّ
جامعة برج بوعريريج،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013المحدد
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  05أوت  ،2015المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 523برج بوعريريج ،في ميداف "لغة وأدب عربي"،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" المتضمف تحديد استراتيجية في عمميةالمواءمة لمسار الماستر ،المنعقد بجامعة خميس مميانة بتاريخ  13مارس ،2016

يػػقػػػػػػػػػػرر

مؤرخ في  05أوت  ،2015والمذكور أعال والمتضمف
المادة األكلى  :يهدؼ هذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  523ال ّ
مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة برج بوعريريج  ،في ميداف "لغة وأدب عربي".
مؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الػػػمػادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  523ال ّ
الميداف

الفرع

لغة وأدب عربي

دساساث ومذيت
دساساث نغويت

التخصص

نقد ومناهج

لسانيات عامة

طبيعة
أ
أ

كل فيما يخصال بتطبيق هذا القرار
الػػػمػادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة برج بوعريريجّ ،
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  05أكت ،2015
مؤرخ في  18أفريل  ،2016يتمـ ممحق القرار رقـ ّ 647
قػػػرار رقـ ّ 255
المتضمف مطابقة التككينات في الميسانس المؤىمة بعنكاف جامعة تممساف في ميداف "آداب كلغات أجنبية"
إى وزٌر الرعلٍن العالً والثحث العلوً،

المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015المتضمفالمعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المتضمف
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
ّ
نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ؛
المتضمف تأهيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  20جواف ،2007
 وبمقتضى القرار رقـ 106ّ
ّ
 2007-2006جامعة تممساف،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013المحدد
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  05أوت  ،2015المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 647تممساف في ميداف "آداب ولغات أجنبية،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يػػقػػػػػػػػػػرر

مؤرخ في  05أوت  ،2015والمذكور أعال والمتضمف
المادة األكلى  :يهدؼ هذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  647ال ّ
مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة تممساف ،في ميداف "آداب ولغات أجنبية".
مؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الػػػمػادة  :2يتمـ ممحق الق ارر رقـ  647ال ّ
الميداف
آداب ولغات أجنبية

التخصص
نغت اوجهيضيت

الفرع
نغت اوجهيضيت

طبيعة
أ

كل فيما يخصال بتطبيق هذا القرار الذي
الػػػمػادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  05أكت ،2015
مؤرخ في  18أفريل  ،2016يتمـ ممحق القرار رقـ ّ 518
قػػػرار رقـ ّ 256
المتضمف مطابقة التككينات في الميسانس المؤىمة بعنكاف جامعة عنابة في ميداف "لغة كأدب عربي"
إى وزٌر الرعلٍن العالً والثحث العلوً،

المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015المتضمفالمعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984المتعمق بتنظيـ
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 214-84ّ
المتمـ،
جامعة عنابة وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
المتضمف
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
ّ
نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ؛
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013المحدد
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  05أوت  ،2015المتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 518عنابة في ميداف "لغة وأدب عربي"،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف دراسة مطابقة تكويناتالميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة
الجزائر  2بتاريخ  22جواف .2015

يػػقػػػػػػػػػػرر

مؤرخ في  05أوت  ،2015والمذكور أعال
المادة األكلى  :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل وتتميـ ممحق القرار رقـ  518ال ّ
والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤهمة بعنواف جامعة عنابة في ميداف "لغة وأدب عربي".
مؤرخ في  05أوت  2015والمذكور أعال وفقا لممحق هذا القرار.
الػػػمػادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  518ال ّ
كل فيما يخصال بتطبيق هذا القرار الذي
الػػػمػادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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مؤرخ في  18أفريل  ،2016المتضمف مطابقة التككينات
ممحق القػػػرار رقـ ّ 256
في الميسانس المؤىمة بعنكاف جامعة عنابة في ميداف "لغة كأدب عربي"

الميداف

التخصص

الفرع

دساساث ومذيت
لغة وأدب عربي

طبيعة

نقد ودراسات أدبية

أ

لسانيات عامة

أ

دساساث نغويت

لسانيات تطبيقية

دساساث أدبيت

أدب عربي

أ

أ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  18أفريل  ،2016يتضمف تأىيل الميسانس
قػػػرار رقـ ّ 257
السنة الجامعية  2016-2015بجامعة سطيف0
المفتكحة بعنكاف ّ
إى وزٌر الرعلٍن العالً والثحث العلوً،

المتضمف القانوف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
التوجيهي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المتضمف
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015و
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15ّ
ّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 140–89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سطي ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المتضمف
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 265-08ّ
ّ
نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ،

األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذي
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأهيل وتشكيمتها
 وبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أبريل سنة  2015وّ
وصالحياتها وسيرها،
السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 1017مؤرخ في  13أكتوبر  ،2015المتضمف تأهيل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
 2016-2015بجامعة سطي ،1
 -بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأهيل بتاريخ  26جويمية .2015

يقػػػػػػػرر

السنة الجػامعيػة  2016–2015بجامعة سطيف ،1طبقا لممحق هذا القرار.
المادة األكلػى :تُؤهل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
مؤرخ في  13أكتوبر  2015والمذكور أعال .
المػػادة  :2تمغى أحكاـ القرار رقـ  1017ال ّ
يخصال بتطبيق هذا القرار الذي
المػػادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيفّ ،1
كل فيما ّ
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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هلحق :ذأهٍل اللٍطاًص -جاهعح ضطٍف ،0الطٌّح الجاهعٍح 2016-2015
الميداف

عموـ األرض والكوف
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الفػػرع

جغرافيا وتهيئة اإلقميـ
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التخصص

تهيئة اإلقميـ

طبيعة
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قرار رقـ  258مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
الجغرافيا كالتييئة العمرانية بكمية عمكـ األرض كاليندسة المعمارية بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
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 الجغرافيا والتهيئة العمرانية بكمية عموـ األرض
 ًالمؤرخ في  03فيفري .2016
والهندسة المعمارية بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ّ
يقػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجغرافيا والتهيئة العمرانية بكمية عموـ األرض
والهندسة المعمارية بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجغرافيا والتهيئة العمرانية بكمية عموـ األرض
والهندسة المعمارية بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  258المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الجغرافيا كالتييئة العمرانية بكمية عمكـ األرض كاليندسة المعمارية بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
الرقـ

االسـ كالمقػب

3
4

قبايمي لطفي
سماعمي نجوى

1
2

5
6
7

الصفػة

شواش عبد القادر
بوجعجع رفيق

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

مزهود لمياء

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

بولكعيبات عيسى
شقطمي فطيمة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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قرار رقـ  259مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الجيكلكجيا بكمية عمكـ األرض كاليندسة المعمارية بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
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 الجيولوجيا بكمية عموـ األرض والهندسة
 ًالمؤرخ في  03فيفري .2016
المعمارية بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ّ
يقػػػػرر
ّ

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المعدؿ والمت ّمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا بكمية عموـ األرض والهندسة
المعمارية بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيولوجيا بكمية عموـ األرض والهندسة المعمارية
بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  259المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الجيكلكجيا بكمية عمكـ األرض كاليندسة المعمارية بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

بف زقوطة دمحم السعيد

زداـ دمحم
خياري عبد القادر
مزوز الهادي
منشار نبيل
بوروبي يسمينة
عويسي رياض

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار رقـ  260مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ
التسيير بكمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
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 والعموـ
 ًالمؤرخ في  01ديسمبر .2015
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ّ
يقػػػػرر
ّ

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  260المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
عمكـ التسيير بكمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

االسـ كالمقػب
فوزي سبتي
فوزي شوؽ
السعدي رجاؿ
زبير عياش
أماؿ بوسمينة
سماح طمحي
فريد خميمي
سميـ العمراوي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار رقـ  261مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ
االقتصادية بكمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
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 والعموـ
 ًالمؤرخ في  01ديسمبر .2015
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ّ
يقػػػػرر
ّ

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  261المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ االقتصادية بكمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
الصفػة
الرقـ االسـ والمقػب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1أحسيف عثماني
رئيس القسـ
 2خميل شرقي
أستاذ
 3محمود جماـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 4عبد الوحيد صرارمة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 5مدفوني عبد الحميد
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 6أحمد توفيق بورحمي
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 7عبد الوهاب شنيخر
أستاذ مساعد قسـ "أ"
محمد األميف وليد طالب
8
ّ
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قرار رقـ  262مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ المالية
كالمحاسبية بكمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
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 المالية والمحاسبية بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  01ديسمبر .2015
والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ّ
يقػػػػرر
ّ

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبية بكمية العموـ االقتصادية
والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالق ػرار رقـ  262المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ
المالية كالمحاسبية بكمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

نصر الديف عيساوي
حمزة العوادي
نور الديف زعيبط
دمحم الشري بف زواي
عادؿ خالدي
بالؿ زويوش
مهدي بموطار

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار رقـ  263مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ
التجارية بكمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
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 والعموـ
 ًالمؤرخ في  01ديسمبر .2015
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ّ
يقػػػػرر
ّ

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  263المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ التجارية بكمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
الرقـ

االسـ والمقػب

2
3
4
5
6
7

عبود زرقيف
كماؿ مرداوي

1

محي الديف شبيرة

جبار بوكثير
فارس طموش
عبد الكريـ حساني
نبيل بوعكري

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
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قرار رقـ  264مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الم وافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ
 ًالمؤرخ في  08ديسمبر .2015
التسيير بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ّ
يقػػػػػّرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ّ ،2003
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة
العربي بف مهيدي -أـ البواقي.
المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة
العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
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الرقـ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالق ػرار رقـ  264المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
االسـ كالمقػب

1

نور الديف زعيبط

2
3
4
5
6
7

السعيد بريكة
مراد كواشي
شوقي جباري
عبود زرقيف
فوزي شوؽ
خميل شرقي

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ
المالية والمحاسبية
عميد الكمية
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّم بما بعد ّ
نائب العميد مكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ العموـ التجارية
رئيس قسـ عموـ التسيير
رئيس قسـ عموـ االقتصادية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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8
9

حمزة العوادي

رئيس قسـ العموـ المالية والمحاسبية

محي الديف شبيرة
فوزي سبتي

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية

10
11

أحسيف عثماني

13
14
15
16
17
18
19
20
21

السعدي رجاؿ
زبير عياش
كماؿ مرداوي
جبار بوكثير
الطيب لحيمح
عبد الوحيد صرارمة
محمود جماـ
دمحماألميف وليد طالب
سميـ العمراوي

12

نصر الديف عيساوي

رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبية

أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ عموـ التسيير
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ عموـ التسيير
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ التجارية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ التجارية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ االقتصادية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ االقتصادية
مدير مخبر بحث
ممثل عف األساتذة المساعديف
ممثل عف األساتذة المساعديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  265مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ اإلنسانية بكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
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 االجتماعية
 ًالمؤرخ في  06ديسمبر .2015
واإلنسانية بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ّ

يقػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ االجتماعية
واإلنسانية بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالق ػرار رقـ  265المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ اإلنسانية بكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسـ كالمقػب

ضي ليندة
خالد عبد الوهاب
بف نوار صالح
نايمي نفيسة
طاشور دمحم
سميشي وداد
رحموني لبنى
عيواج عذراء
قجالي أمنة

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  266مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ االجتماعية بكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
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 االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية
 ًالمؤرخ في  02ديسمبر .2015
واإلنسانية بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ّ
يقػػ ّػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية
واإلنسانية بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  266المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسـ العمكـ االجتماعية بكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسـ كالمقػب

بوعامر أحمد زيف الديف
فضاؿ نادية
بوزيد نبيل
قنيفة نورة
معدف شريفة
فضموف زهرة
دنبري لطفي
الحسني ابتساـ
جغبوب دالؿ

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  267مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
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 لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 ًبجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي المؤرخ في  08ديسمبر .2015
يقػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادي الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة
العربي بف مهيدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة
العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحػػػق بالقػػرار رقـ  267المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
الرقـ

االسـ كالمقػب

1

ايدير حساف

2

بشير حساـ

3
4
5
6
7
8

مرابط مسعود
بوطبية عومار
بوذينة بالؿ
غناـ نور الديف
قرماط نوري
مالؾ رضا

الصفػة

رئيس المجمس العممي لممعهد ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف
قسـ التربية البدنية والرياضية
مدير المعهد

مدير مساعد مكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مدير مساعد مكّم بما بعد ّ
رئيس قسـ التربية البدنية والرياضية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ التربية البدنية والرياضية
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  268مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الري بكمية العمكـ كالعمكـ التطبيقية بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
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 العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة
 ًالمؤرخ في  01ديسمبر .2015
العربي بف مهيدي -أـ البواقي ّ
يقػػػػرر
ّ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة العربي بف
مهيدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية العموـ والعموـ التطبيقية بجامعة العربي بف
مهيدي -أـ البواقي  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  268المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسـ الري بكمية العمكـ كالعمكـ التطبيقية بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

االسـ كالمقػب

سكيو فاتح
تمرابط لحبيب
معروؼ نذير
فماـ هجيرة
جدو مسعود
مروشي فريدة
زرواؿ عبد المطي
عميرش دمحم

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  269مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
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 المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة
 ًالمؤرخ في  16ديسمبر .2015
العربي بف مهيدي -أـ البواقي ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة
العربي بف مهيدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة
العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  269المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسـ كالمقػب

مروش سارة
حداد مرجانة
نموشي عبد الحق
هجيرس فضيمة
دالي شاوش عبد الرحماف
فياللي بالؿ
زروقي زينة
زروقي سعاد
عشيري سامية

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
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قرار رقـ  270مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
عمكـ الطبيعة كالحياة بكمية العمكـ الدقيقة كعمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
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 محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية العموـ الدقيقة وعموـ
 ًالمؤرخ في  08ديسمبر .2015
الطبيعة والحياة بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ّ
يقػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية العموـ الدقيقة وعموـ
الطبيعة والحياة بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية العموـ الدقيقة وعموـ
الطبيعة والحياة بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  270المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عمكـ الطبيعة كالحياة بكمية العمكـ الدقيقة كعمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسـ كالمقػب

صاحب منور
قاعود بساـ
مرزوؽ جموعي
بولخصايـ مولود

بمعيدي عبد الحكيـ
بولحباؿ سعاد
حفيع هندة
خمار هشاـ
درويش كماؿ

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  271مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
عمكـ المادة بكمية العمكـ الدقيقة كعمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
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 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة
 ًالمؤرخ في  08ديسمبر .2015
والحياة بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ّ

يقػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائ مة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة
والحياة بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة
والحياة بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  271المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عمكـ المادة بكمية العمكـ الدقيقة كعمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
الرقـ
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1مختاري محي الديف
رئيس القسـ
 2درايدي مراد
أستاذ
 3زعباط مراد
أستاذ
 4بوهنقل مصطفى
أستاذ
 5بوعصيدة سفياف
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
 6صيد آسيا
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 7زروؽ عماد الديف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 8برجي بشير

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  272مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات
كاإلعالـ اآللي بكمية العمكـ الدقيقة كعمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
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 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة
 ًالمؤرخ في  08ديسمبر .2015
وعموـ الطبيعة والحياة بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ّ

يقػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة
وعموـ الطبيعة والحياة بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة وعموـ
الطبيعة والحياة بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  272المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
الرياضيات كاإلعالـ اآللي بكمية العمكـ الدقيقة كعمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1عيادي عبد الحميد
رئيس القسـ
 2قراـ الطاهر
أستاذ
 3مخاطي فريد
أستاذ
 4م ارزقة نبيل
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 5زهرور عقبة
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
 6زكراوي حنيفة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 7مخموؼ الصديق
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قرار رقـ  273مؤرخ في  18أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العمكـ الدقيقة كعمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنةالمتمـ،
 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
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 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بجامعة
ً
المؤرخ في  05جانفي .2016
العربي بف مهيدي -أـ البواقي ّ
يقػػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
الق رار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة
بجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة بجامعة
العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
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األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  273المؤرخ في  18أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ الدقيقة كعمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة العربي بف مييدي -أـ البكاقي
الصفػة
االسـ والمقػب
الرقـ
رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ عموـ المادة
بوهنقل مصطفى
1
عميدة الكمية
عزيزي شريفة
2
نائب العميد المكّم بالبيداغوجيا
بمعيدي عبد الحكيـ
3
زيار عيساوي
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
4
نائب العميد المكّم بما بعد ّ
رئيس قسـ عموـ المادة
درايدي مراد
5
رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
قراـ الطاهر
6
رئيس قسـ عموـ الطبيعة والحياة
بساـ قعود
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

عيادي عبد الحميد
مختاري محي الديف
صاحب لمنور
العابد نبيل
مرزوؽ جموعي
بولحباؿ سعاد
مخاطي فريد
زهرور عقبة
خمار هيشاـ
برجي بشير
زعباط مراد
سنوسي دمحم مراد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي

رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ المادة
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ عموـ المادة
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ عموـ الطبيعة والحياة
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ عموـ الطبيعة والحياة
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
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20
21
22
23
24

مدير
مدير
مدير
مدير
مدير

نيني ابراهيـ
بوشمة أحسف
هجيرس لزهر
خياري عبد القادر
بف بوزيد دمحم

مخبر
مخبر
مخبر
مخبر
مخبر

بحث
بحث
بحث
بحث
بحث

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  274مؤرخ في  19أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،السيما المادة  10منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  221-08المؤرخ في 11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة ،2008والمتضمف تحويل المعهد الوطني لعموـ البحر وتهيئة السواحل إلى مدرسة خارج الجامعة ،السيما المادة  2منال.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل طبقا لمجدوؿ
الممحق بهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  09أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل.
 - 1األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب

 شريط رابح-

مبربش ظريفة
تاوتي سمير
بولعوينات مولود
بف ساسي قدور
بونعارة بشير
بف عيجة نورالديف

الصفة

رئيسا

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممثل الوزير المكم

القطاع

بالتعميـ العالي والبحث العممي،

ممثمة الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل وزير الدفاع الوطني،
ممثل الوزير المكم بالداخمية والجماعات المحمية،
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-

-

عاجب طيب زوبير
مجاهد عبد الرحماف
حاج عيسى رؤوؼ
نتاش سميرة
قميل جياللي
عمواف دمحم
لونيس سامية
-2األعضاء المنتخبكف:
االسـ ك المقب
لوانشي فرياؿ
سمرود رشيد
بوعيشة فريد
بف شيكو لطيفة
بوجالؿ بف يحيى
طوباليف ليندة
سمطاني صهيب
معروؼ ايهاب عبد القادر

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكم
ممثل الوزير المكم
ممثمة الوزير المكم
ممثل الوزير المكم
ممثل الوزير المكم
ممثل الوزير المكم
ممثمة الوزير المكم

ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف

بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
بالطاقة،
بالموارد المائية والبيئة،
بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
بالنقل،
بالصناعة والمناجـ،
بالفالحة والتنمية الريفية والموارد الصيدية.
القطاع
سمؾ األساتذة لقسـ البيئة والتهيئة،
سمؾ األساتذة لقسـ الموارد الحية،
سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المساعديف،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الطمبة،
الطمبة،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  275مؤرخ في  19أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببكسعادة (كالية المسيمة)
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  10من ػػال،
 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  187-15المؤرخ في  29رمضاف عاـ  1436الموافق  16يوليو سنة 2015والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة ،السيما المادة  4منال.
يػقػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة طبقا لمجدوؿ الممحق بهذا
القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  09أفريل 0202
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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 - 1األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
 دحماني حكيـمقدود نور الديف
بودونت عبد السالـ
فكراش عمار
مناد لخضر
مرموشي دمحم
-2األعضاء المنتخبيف:
االسـ كالمقب
بمواضح حسيف
بف قويدر لميف
زياف إبراهيـ
عبد الرحيـ خميل
حدباوي مصطفى
شاللي بمقاسـ
ساؼ أماني

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببكسعادة.
القطاع
الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
الوزير المكم بالمالية،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
الوزير المكم بالصناعة والمناجـ.

الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذوي مص األستاذية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثمة منتخبة عف الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  276مؤرخ في  19أفريل  ،2016يحدد القائمة
اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة ،2012المتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة ،السيما المادة  2منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يػقػػػػػرر
المادة األكلى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمػادى الثانيػة عػاـ
 1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة  ،2003المعػػدؿ والمػػتمـ ،والمػػذكور أعػػال  ،يهػػدؼ هػػذا الق ػرار إلػػى
تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة .
المادة  : 2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة في الجدوؿ الممحق لهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  09أفريل 0202

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػػ
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 -1األعضاء المعينكف:

اإلسـ كالمقب
برابح بف دوخة
بوسناف عبد الكريـ
خضروف عمار
تبوف دمحم فوزي
مكي عبد القادر
شرابطة مختار
لعرؾ دمحم
عجابي قادة
صحراوي بشير
بختي عمي دمحم لميف
حريزي البشير
بوجمعة زروؽ
سكاؿ دمحم
 -2األعضاء المنتخبكف:
االسـ كالمقب
بمعيد عقيل عبد القادر
ناصري جماؿ
مداني دمحم
فالح خالد
العرجوف دمحم
بوتميس نصر الديف
قسوس وليد

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكم بالعدؿ،
ممثل الوزير المكم بالتجارة،
ممثل الوزير المكم الصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكم بالشباب والرياضة،
ممثل الوزير المكم بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
ممثل الوزير المكم بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوالي.

الصفة الييئة
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
عضو ممثل منتخب عف الطمبة،
عضو ممثل منتخب عف الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  277مؤرخ في  21أفريل  ،2016يعدؿ القرار رقـ  294المؤرخ في  22جكيمية 2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة المدية ،المعدؿ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب عػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو سػػنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة ،2003الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  11-09الم ػػؤرخ ف ػػي  7مح ػػرـ ع ػػاـ  1430المواف ػػق  4ين ػػاير س ػػنة ،2009والمتضمف إنشاء جامعة المدية ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  294المؤرخ في  22جويمية  ،2013الػذي يحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس إدارةجامعة المدية ،المعدؿ.
يػقػػػػػرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المػادة األكلػػى :يعػػدؿ الجػػدوؿ الممحػق بػػالقرار رقػـ  294المػؤرخ فػػي  22جويميػة  ،2013المعػػدؿ والمذكػػور أعػػال ،
كما هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202
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 -1األعضاء المعينكف:
اإلسـ كالمقب
بزينة دمحم
كوحيل السعيد
لعالوي أحمد
خضروف عمار
عمار مهوب
فنيش حسيف
عيساوي دمحم
بوسحابة عمارة
رزوؽ لطفي
العاسي رشيدة
زاير إبراهيـ
عتيق عمور

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المدية
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكم بالعدؿ،
ممثل الوزير المكم بالتجارة،
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
ممثمة الوزير المكم بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
ممثل الوزير المكم باالتصاؿ،
ممثل الوالي.

"................................كالباقي بدكف تغيير.".......................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  278مؤرخ في  21أفريل  ،2016يحدد القائمة
اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  404-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011والمتضمف إنشاء جامعة سطي  ،2السيما المادة  2منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يػقػػػػػػرر
المادة األكلى  :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطي .2
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  : 2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سطي  2في الجدوؿ الممحق لهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202
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-

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سطيف2

 -1األعضاء المعينكف:
اإلسـ كالمقب
بوراس أحمد
خنيوة نصر الديف
فموح عبد هللا
بزالة عبد العزيز
عوسي مصطفى
خشة لخضر
بوبكر هاشمي
جوادي بمقاسـ
عريبي زيتوني
نويصر عبد المالؾ
 -2األعضاء المنتخبكف:
اإلسـ كالمقب
زدادقة سفياف
تغميت صالح الديف
بف الشيخ نور الديف
بمعزاـ مبروؾ
شاكري سمية
بقرار أبوبكر
حزاـ نسيـ
طويجيف عباس
ديغش يوس

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

القطاع
الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
الوزير المكم بالمالية،
الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
الوزير المكم بالشؤوف الخارجية،
الوزير المكم بالعدؿ،
الوزير المكم بالثقافة،
الوالي.

الييئة
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات،
عف األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية،
عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية،
عف سمؾ األساتذة المساعديف،
عف سمؾ األساتذة المساعديف،
عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
عف الطمبة،
عف الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار مؤرخ في  21أفريل  2016يتضمف تجديد تشكيمة
لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة إبف خمدكف تيػػارت

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضػػى األم ػػر رق ػػـ  03/06الم ػػؤرخ ف ػػي  15جويمي ػػة سػػنة  ،2006المتض ػػمف الق ػػانوف األساس ػػي الع ػػاـ لموظي ػػةالعمومية،
 بمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ الرئاس ػ ػػي رق ػ ػػـ  179/82الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  15م ػ ػػاي س ػ ػػنة  ،1982المح ػ ػػدد لمحت ػ ػػوى الخ ػ ػػدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػمها،
 بمقتض ػػى المرسػػػوـ الرئاسػ ػػي رق ػػـ  303/82المػػػؤرخ فػ ػػي  11سػػػبتمبر س ػػنة  ،1982المتعمػ ػػق بتسػػػيير الخػػػدماتاإلجتماعيػة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضػػى المرس ػػوـ التنفيػػذي رق ػػـ  77/13الم ػػؤرخ فػػي  30ج ػػانفي س ػػنة  ،2013المحػػدد لص ػػالحيات وزيػػرالتعميـالعالي والبحث العممػي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  102-13المؤرخ في  14مارس سنة  ،2013يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيػذي رقػـ 271-01المؤرخ في  18سبتمبر سنة  ،2001المتضمف إنشاء جامعػة تيارت،
ػر لممحضػػر المػػؤرخ فػػي  21جانف ػػي سػػنة  ،2016المتضػػمف فػػرز األص ػوات اإلنتخػػاب لممثمػػي األسات ػػذة فػػي
 نظػ ػ ػ ػ ًالجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة تيػارت،
ػر لممحض ػػر الم ػػؤرخ ف ػػي  21جانفػ ػػي س ػػنة  ،2016المتض ػػمف ف ػػرز األصػ ػوات اإلنتخ ػػاب لممثم ػػي الم ػػوظفيف
 نظ ػ ػ ػ ػ ًااإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح في لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة تيػارت،
ػر لممحضر المػؤرخ في  21جانفػي سنة  ،2016المتضمف تشػكيمة أعضػػاء لجنػة الخدمػػات اإلجتماعيػػة لػػدى
 نظػ ػ ػ ًاجامعػة تيػارت،
يقػػػػرر
المػادة األكلى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة إبف خمدوف تيػػارت،
المػادة  : 2تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ :
األعضاء الدائمكف :
 –01سي مرابط دمحم العربي،
 –04دويس عبد القادر،

األعضاء اإلضافيكف :
 –01بالجياللي خالد،

 –02بف جازية مجدد،
 –05حاج زوبير دمحم،

 – 02حميمي دمحم أميف،

 –03حفصة الطاهر،
 –06درقاوي بومديف،
 –03شري

دمحم،

المػادة  : 3تسري عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  : 4يكمػ السيػد مديػر جامعػة إبف خمدوف تيػػارت ،بتنفيػذ هػذا القػرار ،الذي سينشػر في النشػرة الرسميػة
لو ازرة التعميػـ العالي والبحث العممي،

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي ادمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار مؤرخ في  21أفريل  2016يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريػة الخدمات الجامعية – بئر الجير -كىػراف
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2016

160

 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 وتنظيمال وعممال ،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 مقرها وقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة لها ومشتمالتها،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  18فيفري سنة  ،2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدىمديرية الخدمات الجامعية بئر الجير وهراف،
يقػػػػػػػػػرر

المػادة األكلى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية بئر الجير وهراف،
المػادة  : 2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ :
األعضاء الدائمكف :
 –03العربي مموكة،
 –02عواد أمينة،
 –01بمخوجة بوجالؿ،
 –06مجادي هواري،
 –05نكار فطيمة،
 –04عتو عبد الكريـ،
 –07بوليمة بمغشاـ،

األعضاء اإلضافيكف :
 –01شاذلي عبد الكريـ،

 –08سواؽ دمحم،

 –02بوعناني هبري،

 –09خالدي هاشمي،
 –03بوشيبة يمينة،

المػادة  : 3تسري عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المػػادة  : 4يكمػ السػػيد مدي ػػر الخػػدمات الجامعيػػة بئػػر الجيػػر وهػراف ،بتنفيػػذ هػػذا الق ػرار ،الػػذي سينشػػر فػػي النشػػرة
الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي ادمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قرار رقـ  279مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ الزراعية بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 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 الزراعية بكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ
 ًالمؤرخ في  22نوفمبر .2015
األرض بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ّ

يػقػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ
األرض بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية بكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض
بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  279المؤرخ في  23أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ الزراعية بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
لعزالي دمحم
1
رئيس القسـ
كمكولي مختار
2
أستاذ محاضر قسـ "ب"
تيرشي نادية
3
أستاذ محاضر قسـ "ب"
مروش عبد القادر
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
قارة حسف الطاهر
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
ماروؾ دمحم أميف
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
حداد بف عميا
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
غزالف دمحم خميل
8
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قرار رقـ  280مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
البيكلكجيا بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،الم ّ
 2003الذي ّ
عدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 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 وعموـ األرض
 ًالمؤرخ في  22نوفمبر .2015
بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ّ
يػقػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ 1424

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض بجامعة الجياللي
بونعامة-خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض بجامعة
الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  280المؤرخ في  23أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ البيكلكجيا بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

جزار ممياني
حشوف زوبير
قطارني حسينة
آيت وازو عبد النور
بعداش حكيـ
راطة دمحم
يحياوي ابراهيـ

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قرار رقـ  281مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
عمكـ األرض بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 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 األرض بكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض
 ًالمؤرخ في  22نوفمبر .2015
بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ّ
يػقػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ 1424
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض بكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض بجامعة
الجياللي بونعامة-خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ األرض بكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض
بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  281المؤرخ في  23أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عمكـ األرض بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
الصفػة
الرقـ االسـ والمقػب
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1غربي بف يوس
رئيسة القسـ
 2فياللي ميرة
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 3طوهاري فضيل
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 4بمحاج بوشعايب فائزة
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 5سعدوف عمي
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 6بوقارة دمحم
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 7محيقف مجيد
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 8الصادؽ بف عباس عبد القادر
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 9بودربالة عبد القادر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  282مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،

 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 وعموـ األرض بجامعة
 ًالمؤرخ في  29نوفمبر .2015
الجياللي بونعامة-خميس مميانة ّ
يػقػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض
بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض بجامعة
الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما

يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  282المؤرخ في  23أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

العممي لكمية عمكـ الطبيعة كالحياة كعمكـ األرض بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
االسـ كالمقػب

مقابمي عيسى

كواش موسى

بعوش فاطمة الزهراء

فياللي ميرة

رئيس قسـ عموـ األرض

حميدي جماؿ

كمكولي مختار
حشوف الزوبير

رئيس قسـ عموـ البيولوجيا

لعزالي دمحم

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ الزراعية

جزار ممياني

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ البيولوجية

أمقراف عثماف

ممثّل األساتذة المساعديف
ممثّل األساتذة المساعديف

10
12

حداد بف عاليا

13
14

رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ الزراعية
عميد الكمية

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
نائب العميد مكّم بالبيداغوجيا والمسائل المتعّمقة بالطمبة
رئيس قسـ العموـ الزراعية

غربي يوس

11

الصفػة

دواوي عبد القادر
سعدوف عمي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ األرض

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
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ق ارر رقـ  283مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  11جانفي .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة رقـ ّ 02
 ًيػقػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
الجياللي بونعامة-خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة الجياللي
بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  283المؤرخ في  23أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ السياسية
 1حطاب عبد المالؾ
عميد الكمية
 2بف حاج الطاهر دمحم
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
 3شكاكطة عبد الكريـ
نائب العميد مكّم بما بعد ّ
بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد مكّم
 4فالح حميد
ّ
رئيس قسـ الحقوؽ
 5نوي عبد النور
 6بف حميمة عبد الرزاؽ رئيس قسـ العموـ السياسية
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية
 7تراكة جماؿ
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ العموـ السياسية
 8بف جياللي فمة
ممثّل األساتذة المساعديف
 9دمحم حساف كريـ
ممثّل األساتذة المساعديف
 10سعوداوي صديق
مديرة مخبر بحث
 11طيبي سعاد
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قرار رقـ  284مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ مالية
كمحاسبة بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة الجياللي بكنعامة -خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 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 مالية ومحاسبة بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
 ًالمؤرخ في  03جانفي .2016
وعموـ التسيير بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ّ
يػقػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ مالية ومحاسبة بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ مالية ومحاسبة بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  284المؤرخ في  23أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
عمكـ مالية كمحاسبة بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

مدادي عبد القادر
لعريبي دمحم
ناصر المهدي
موالدي سميـ
فشيت حميد
غداوية امعمر
بوحرب حكيـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار رقـ  285مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ
التسيير بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة الجياللي بكنعامة -خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 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 والتجارية وعموـ
 ًالمؤرخ في  03جانفي .2016
التسيير بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ّ
يػقػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  285المؤرخ في  23أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
عمكـ التسيير بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ والمقػب

حميدوش أدمحم
بناولة حكيـ

خثير دمحم
بمحمدي سيدعمي
توبيف عمي
مختاري بولنوار
سعيداني جماؿ

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "ب"
محاضر قسـ "ب"
مساعد قسـ "أ"
مساعد قسـ "أ"
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قرار رقـ  286مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ االجتماعية بكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 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 االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
 ًالمؤرخ في  13ديسمبر .2015
بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ّ
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ 1424

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
الموافق  23غشت سنة ّ ،2003
المعدؿ و ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة الجياللي بونعامة-
خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة
الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قرار رقـ  286مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ االجتماعية بكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

قيالميف صباح
بف عودة دمحم
بف خيرة بوعالـ
فتاحيف موسى
نسيسة فاطمة الزهراء
حطابي صادؽ
عمور ميسوـ

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار رقـ  287مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ اإلنسانية بكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 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 االجتماعية واإلنسانية
 ًالمؤرخ في  24نوفمبر .2015
بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ 1424

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
الموافق  23غشت سنة ّ ،2003
المعدؿ و ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة الجياللي بونعامة-
خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة
الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

قرار رقـ  287مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ اإلنسانية بكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
االسـ كالمقػب

تممساني بف يوس
حواس دمحم

تيطاوني الحاج
شتواف نظيرة
مداني عز الديف
بوترعة عبد الرزاؽ
شيباني رابح

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
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قرار رقـ  288مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 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 لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 ًبجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة المؤرخ في  01ديسمبر .2015
يقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادي الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  288المؤرخ في  23أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
رئيس المجمس العممي لممعهد ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ التدريب
بمعيد عقيل عبد القادر
1
الرياضي التنافسي
مدير المعهد
 2نمرود بشير
مدير مساعد مكّم بالدراسات في التدرج والمسائل المرتبطة بالطمبة
 3ناصر دمحم
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
 4عبد هللا نجايمي نور الديف مدير مساعد مكّم بما بعد ّ
رئيس قسـ التدريب الرياضي التنافسي
 5بوكراتـ بمقاسـ
رئيس قسـ النشاط البدني الرياضي التربوي
 6حريزي عبد النور
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ النشاط البدني الرياضي التربوي
 7العربي دمحم
ممثّل عف األساتذة المساعديف
 8حمادف خالد
 9مداني دمحم
ممثّل عف األساتذة المساعديف
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قػػرار رقػـ  289مػؤرخ في  23أفريل  2016يحػدد القائمػة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  11جانفي .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة رقـ ّ 02
ً -

يػقػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ
الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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الرقـ
1
2
3

ممحق بالقرار رقـ  289المؤرخ في  23أفريل  2016الذي يحػدد القائمػة
االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة

االسـ كالمقػب

بزينة دمحم

فالح أنيسة
عالـ الحاج

4

بف جياللي فمة

6

كرفاح رابح

5
7
8

الصفػة

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة

بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتّكويف المتواصل
نائبة مدير الجامعة مكّمفة ّ
التدرج
والشهادات وكذا التّكويف العالي في ّ

طور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العممي
نائب مدير الجامعة مكّم بالتّكويف العالي في ال ّ
التدرج
وكذا التّكويف العالي فيما بعد ّ
نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاهرات العممية

بف مقدـ نصر الديف

نائب مدير الجامعة مكّم
عميد كمية العموـ والتكنولوجيا

دوحة عبد القادر

عميد كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

بف عناية جموؿ

بالتنمية واالستشراؼ و التوجيال

عميد كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
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 10بف الحاج الطاهر دمحم

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

 12نمرود بشير

مدير معهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

9

كواش بف موسى

 11قرماؿ بوعالـ

 13مقابمي عيسى

 14بف بشير معمر
 15ناصر المهدي

عميد كمية اآلداب والمغات

رئيس المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا

 16حطاب عبد المالؾ

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

 18بمعيد عقيل عبد القادر

رئيس المجمس العممي لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 17تيطاوني الحاج
 19لعزالي دمحم

 20لونيس مراد

 21ورداف عبد هللا

 22تممساني بف يوس
 23قيالميف صباح
 24خثير دمحم
 25خمفاوي حكيـ
 26رواب جماؿ

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف كمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف كمية العموـ والتكنولوجيا
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف كمية العموـ والتكنولوجيا
أستاذ ، ،ممثّل األساتذة عف كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
أستاذ

أستاذ

أستاذ

 27بف جياللي عبد الرحمف أستاذ
 28ناصر دمحم

 29كريدر شري

 30فيساح جموؿ

 31سنوسي سيد أحمد
 32حرطاني طارؽ
 33بكيري دمحم أميف

محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف معهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة سعد دحمب -بميدة 1

أستاذ بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا -تيبازة

مسؤوؿ المكتبة المركزية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  290مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ
التسيير بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة الجياللي بكنعامة -خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 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 محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
 ًالمؤرخ في  03جانفي .2016
التسيير بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ّ

يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  290المؤرخ في  23أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
عمكـ التسيير بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب
حميدوش أدمحم
بناولة حكيـ
خثير دمحم
بمحمدي سيدعمي
توبيف عمي

الصفػة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"

سعيداني جماؿ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

مختاري بولنوار

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  291مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ
االقتصادية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 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 محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
 ًالمؤرخ في  03جانفي .2016
وعموـ التسيير بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ّ

يػقػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  291المؤرخ في  23أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ االقتصادية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

الجوزي ذهبية
شيشة نواؿ
مادي دمحم ابراهيـ
اليفي دمحم
خمفاوي منية

بوكريطة عبد القادر
زروقي نسريف

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  292مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ والم ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ ال عالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 ًالمؤرخ في  14ديسمبر .2015
بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ّ
يػقػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة

الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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الرقـ
1
2
3
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ممحق بالقرار رقـ  292المؤرخ في  23أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة الجيال لي بكنعامة-خميس مميانة
االسـ كالمقػب

ناصر المهدي
بف عناية جموؿ
سعيد منصور فؤاد
مادي دمحم ابراهيـ

شيشة نواؿ
قاضي نجاة
بناولة حكيـ
لعريبي دمحم
الجوزي ذهبية
بكوش كريمة
حميدوش ادمحم
مدادي عبد القادر
خمفاوي حكيـ
ماتف زينب
زروقي نسريف
خثير دمحم
جميد نور الديف
بف زهرة بف يوس

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ عموـ مالية ومحاسبة

عميد الكمية
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّم بما بعد ّ
نائب العميد مكّم بالبيداغوجيا وشؤوف الطمبة
رئيسة قسـ العموـ االقتصادية
رئيس قسـ العموـ التجارية
رئيس قسـ عموـ التسيير
رئيس قسـ عموـ مالية ومحاسبة
رئيسة المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
رئيسة المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ مالية ومحاسبة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ التجارية
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
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قرار رقـ  293مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ التكنكلكجيا بكمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 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 التكنولوجيا بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الجياللي
 ًالمؤرخ في  10ديسمبر .2015
بونعامة-خميس مميانة ّ

يػقػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ 1424

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
الموافق  23غشت سنة ّ ،2003
المعدؿ و ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الجياللي
بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ 293المؤرخ في  23أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسـ التكنكلكجيا بكمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
االسـ كالمقػب

معط هللا دمحم
خضراوي عبد القادر
لونيس مراد
عيالـ الحاج
نورة بمخير
هاممي بف زهار حميد
مرابطي سالـ
مزيدي عمار

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2016

177

قرار رقـ  294مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عمكـ المادة بكمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 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 المادة بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الجياللي
 ًالمؤرخ في  15نوفمبر .2015
بونعامة-خميس مميانة ّ
يػقػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ 1424

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
الموافق  23غشت سنة ّ ،2003
المعدؿ و ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الجياللي
بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  294المؤرخ في  16أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسـ عمكـ المادة بكمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
االسـ كالمقػب

ضياؼ أحمد
البعة دمحم
ورداف عبد هللا
بوكبشة حسيف
طوافري العصنوني
زاوي سناء
ولد أعراب حميمة

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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قرار رقـ  295مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
الرياضيات كاإلعالـ اآللي بكمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 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 الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية العموـ والتكنولوجيا
 ًالمؤرخ في  07ديسمبر .2015
بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ 1424
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
الموافق  23غشت سنة ّ ،2003
المعدؿ و ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الجياللي بونعامة-
خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قرار رقـ  295مؤرخ في  23أفريل 2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
الرياضيات كاإلعالـ اآللي بكمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
الرقـ
1
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االسـ كالمقػب
شاوشي بمقاسـ
سعداوي بوعالـ
بف بشير معمر
حشيشي هبة
بوكدروف دمحم
حربوش أسامة
كراس مسمـ

الصفػة
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار رقـ  296مؤرخ في 23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 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 والتكنولوجيا بجامعة الجياللي بونعامة-
 ًالمؤرخ في  14ديسمبر .2015
خميس مميانة ّ
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الجياللي
بونعامة-خميس مميانة
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة الجياللي بونعامة-
خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة -خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  296المؤرخ في  23أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
 1بف بشير معمر
عميد الكمية
 2كرفاح رابح
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
 3زعراوي عبد القادر
نائب العميد مكّم بما بعد ّ
نائب العميد مكّم بالدراسات
 4حشامة كماؿ
رئيس قسـ التكنولوجيا
 5خضراوي عبد القادر
رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
 6سعداوي بوعالـ
رئيس قسـ عموـ المادة
 7البعة دمحم
رئيس المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا
 8معطاهلل دمحم
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
 9شاوشي بمقاسـ
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ المادة
 10ضياؼ أحمد
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ التكنولوجيا
 11لونيس مراد
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2016

180

12
13
14
15
16
17
18

عيالـ الحاج
ورداف عبد هللا
مزيدي عمار
كراس مسمـ
طوافري لعصنوني
نورة بمخير
بف عالؿ دمحم نجيب

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ التكنولوجيا
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ عموـ المادة
ممثّل األساتذة المساعديف
ممثّل األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  297مؤرخ في  23أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ السياسية بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247 -12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  11جانفي .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة رقـ ّ 02
 ًيػقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة-خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00أفريل 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  297المؤرخ في  23أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ السياسية بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1تراكة جماؿ
رئيس القسـ
 2بف حميمة عبد الرزاؽ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
 3بف جياللي فمة
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
 4طيب جميمة
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5
6
7

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

تمعيش خالد
مالح نصيرة
عبد الالوي عبد السالـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  298مؤرخ في  26أفريل  ،2016يعدؿ القرار رقـ  178مؤرخ في  26أفريل 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سكيكدة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ، وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  272 - 01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبرسنة  2001و المتضمف إنشاء جامعة سكيكدة  ،المعدؿ والمتمـ  ،السيما المادة  2منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  178المؤرخ في  26أفريل  ،2015الذي يحدد القائمة اإلسمية العضاء مجمس إدارةجامعة سكيكدة.
يػقػػػػػرر
المػػادة األكلػػى :يعػػدؿ الجػػدوؿ الممحػػق بػػالقرار رقػػـ  178المػػؤرخ فػػي  26أفريػػل  ،2015والمػػذكور أعال ،كمػػا هػػو
محدد في الجدوؿ الممحق لهذا القرار.
المادة :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202
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 -1األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
جكوف عبد الحميد
مسيخ كريمة
مساعدية مراد
مغزي فيصل
بوبكر دمحم لخضر
مهار عبد الحكيـ
بتة يحي
طرية لخضر
مومني عبد السالـ نصر الديف
بف معمر ميمود
حبة فيصل
لعروـ صالح

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سكيكدة
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكم بالمالية
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف
ممثل الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
ممثل الوزير المكم بالعدؿ حافع األختاـ
ممثل الوزير المكم بالتجارة
ممثل الوزير المكم بالسكف والعمراف والمدينة
ممثل الوزير المكم بالفالحة و التنمية الريفية
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ
ممثل الوالي

".......................................كالباقي بدكف تغيير.".......................................
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قرار رقـ  299مؤرخ في  26أفريل  ،2016يعدؿ القرار رقـ  169مؤرخ في  21أفريل 2015
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة كرقمة ،المعدؿ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رق ػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب ع ػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو س ػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ.
 بمقتضى المرسوـ التنفيػذي رقػـ  210 - 01المػؤرخ فػي  2جمػادى األولػى عػاـ  1422الموافػق  23يونيػو سػنة 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  3منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة 2003الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  169المػػؤرخ فػػي  21أفريػػل  ،2015الػػذي يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارةجامعة ورقمة ،المعدؿ.
يػقػػػػػرر
المادة األكلى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  169المؤرخ في  21أفريل  ،2015المعدؿ والمػذكور أعػال  ،كمػا
هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة كرقمة

 -2األعضاء المنتخبكف:
الصفة الييئة
االسـ ك لمقب
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات وعموـ المادة
بشكي جماؿ
عضو ممثل منتخب لكمية العموـ التطبيقية
صخري دمحم
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية المحرقات والطاقات المتجددة وعموـ األرض والكوف
جيدؿ دمحم
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات والتصاؿ
سعيد بشير
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة
عظامو عبد القادر
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بف دمحم دمحم
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
الشايب دمحم الساسي
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير
غريب بولرباح
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات
جمولي العيد
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
بوجرادة عبد هللا
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لمعهد التكنولوجيا
عطية العربي
عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف
عياض دمحم عادؿ
عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف
حود ميسة إلياس
عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
داشي عبد القادر
عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
رعاش عبد الرحماف
عضو ممثمة منتخبة عف الطمبة
بف دحو أمينة
عضو ممثل منتخب عف الطمبة
غوقالي أيوب
"...............................................كالباقي بدكف تغيير."...............................................
ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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قرار رقـ  300مؤرخ في  27أفريل  ،2016يعدؿ القرار رقـ  174المؤرخ في  29جانفي 2014
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة أـ البكاقي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 ،2003يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  06 -09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة ،2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  174المؤرخ في  29جانفي  ،2014الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة أـ البواقي.
يػقػػػػػرر
المادة األكلى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  174المؤرخ في  29جانفي  ،2014والمذكػور أعال  ،كما هو
محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  07أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينكف:
اإلسـ كالمقب

-

منصور خوجة فاتح
مغالوي محفوظ
عمواني وردة
قوجيل كماؿ
بعيجي دمحم الصالح
داسة مصطفى
بوخاتـ كماؿ
بازيف عبد الحق
قواح يزيد
عزيز شري
بعابشة نور الديف
شباح السعدي
فاضل نجاة
بخوش نجيب
ميهوبي دمحم الصالح

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة أـ البكاقي
الصفة

رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطاع

ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكم بالمالية،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكم بالعدؿ،
ممثل الوزير المكم بالتجارة،
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكم بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
ممثل الوزير المكم بالسكف والعمراف والمدينة،
ممثل الوزير المكم باإلتصاؿ،
ممثمة الوزير المكم بالشباب والرياضة،
ممثل الوزير المكم بالموارد المائية والبيئة،
ممثل الوالي.
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 -2األعضاء المنتخبكف:
اإلسـ والمقب
فوغالي باديس
بوبندير عبد الرزاؽ
كعبوش عز الديف
بوديف عز الديف
بركاني وليد
قرامز فاطمة الزهراء
بغو سميماف
بمعابد ياسيف
بوضارف عبد المالؾ
منزري ضياء الحق

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

الهيئة
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات،
عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية،
عف األساتذة لكمية العموـ والعموـ التطبيقية،
عف األساتذة لكمية العموـ الدقيقة وعموـ الطبيعة والحياة،
عف سمؾ األساتذة المساعديف،
عف سمؾ األساتذة المساعديف،
عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
عف الطمبة،
عف الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  301مؤرخ في  27أفريل  ،2016يتمـ القرار رقـ  1223المؤرخ في  07ديسمبر 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندكؼ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهاـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمال و سير  ،السيما المادة  10منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  303-11المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة 2011المتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼ،المتمـ ،السيما المادة  2منال،
 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  1223المؤرخ في  07ديسمبر 2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمركز الجامعي بتندوؼ.
يقػػػػػرر
المادة األكلى :بتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  1223المؤرخ في  07ديسمبر ،2015والمذكور أعال  ،كما هو
محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  07أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندكؼ

 -1األعضاء المعينكف:
الصفة
االسـ كالمقب
رئيسا
حمميل صالح
عضو
كبير عبدالكريـ
عضو
بوصبيعات سكتو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكم بالمالية،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
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ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
عضو
زواوي طيب
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
عضو
بريـ فهيـ
ممثل الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
عضو
مكي جموؿ
ممثل الوزير المكم بالتجارة،
عضو
معي ابراهيـ
ممثل الوزير المكم بالعدؿ،
عضو
خالدي دمحم
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
موالي عمار براهيـ عضو
ممثل الوزير المكم بالثقافة،
عضو
روينة عبدهللا
ممثل الوالي.
عضو
خالدي بمخير
"....................................كالباقي بدكف تغيير.".....................................

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  225مؤرخ في  28أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمس العممي
لمعيػدعمػكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في 18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  230المؤرخ في  31مارس  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي،المعدؿ،
لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة قسنطينة 2
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 ًبجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة 2المؤرخ في  25فيفري ،2016
يػقػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ 279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةعبد الحميد مهري -قسنطينة  ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيقهذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ممحػػػق بالقػػرار رقـ  225المؤرخ في  28أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لمعيػدعمػكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة 2
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
رئيس المجمس العممي لممعهد ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية
شيحة فؤاد
1
عف قسـ التربية البدنية والرياضية
مدير المعهد
بحري عبد هللا
2
مساعد المدير المكّم بالتكويف والشهادات
بالعابد عبد الرحيـ
3
مساعد المدير المكّم بالدراسات العميا والبحث العممي
بف قارة ياسيف
4
رئيس قسـ التربية البدنية الرياضية
حيمود أحمد
5
ذوي
مص ّ األستاذية عف قسـ التربية البدنية والرياضية
سالمي عبد الرحيـ أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة
6
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بوحجة توفيق
7
قاسمي عبد المالؾ ممثّل عف األساتذة المساعديف
8
مسؤوؿ مكتبةالمعهد
حداد زوبير
9
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مػؤرخ في  28أفريل  ،2016يحػدد القائمػة االسمية
قرار رقـ ّ 226
ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الحميد ميري-قسنطينة 2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  52رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  220المؤرخ في  31مارس  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلجامعة قسنطينة ،2
المؤرخ في
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة 2
ّ
 ً 23فيفري ،2016
يقػػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة  ،2وفقا لمجدوؿ
الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة  ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
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المػؤرخ في  28أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة
ممحق بالقرار رقـ 226
ّ
االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة 2
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة
 1لطرش دمحم الهادي
نائب مدير الجامعة مكّم بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاهرات العممية
 2بوشالغـ عميروش
نائب مدير الجامعة مكّم بالتكويف العالي في الطور االوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشهادات
ساعد خميسي
3
والتكويف العالي في التدرج

4

يحيوش حسيف
بوفايدة محمود

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

عميد كّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
موساوي عبد النور
عميد كّمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية
خروؼ حميد
عميد كّمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ
سحنوف زايدي
عميد كمية عمـ النفس وعموـ التربية
لوكية الهاشمي
مدير معهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
بحري عبد هللا
مدير معهد عمـ المكتبات والتوثيق
بف السبتي عبد المالؾ
بوعشة مبارؾ
رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية
بخوش أحمد
بعطوش سوهاـ (ـ) مسحوؿ رئيسة المجمس العممي لكّمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ
رئيس المجمس العممي لكمية عمـ النفس وعموـ التربية
رواؽ حمودي
رئيس المجمس العممي لمعهد عمـ المكتبات والتوثيق
بودرباف عزالديف
رئيس المجمس العممي لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
شيحة فؤاد
أستاذ ،ممثّل األساتذةذوي مص ّ األستاذية عف كّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
م ارزقة صالح
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية
بوداح عبد الجميل
والتجارية وعموـ التسيير
أستاذ ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية
بوودف عبد العزيز
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ اإلنسانية والعموـ
عصاـ عبد الحفيع

5

19
20
21

 22معمري رمضاف
بف مرزوؽ جماؿ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

عياد مسعودة
بف عبد المالؾ عبد العزيز
بوكر اززة كماؿ
معمر جميمة
سالمي عبد الرحيـ
سياؼ فؤاد
عزيزي نذير
بولزرؽ عبد الحفيع
دهيمات العيد
زعباط مراد
بوعائشة فاطمة

نائب مدير الجامعة مكّم

بالتنمية واالستشراؼ والتوجيال

نائب مدير الجامعة مكّم بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العممي
والتكويف العالي فيما بعد التدرج

االجتماعية
أستاذ ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية التكنولوجيات الحديثة
لممعمومات واالتصاؿ

أستاذة ،ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية عمـ النفس وعموـ التربية

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية عمـ النفس وعموـ التربية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف معهد عمـ المكتبات والتوثيق
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف معهد عمـ المكتبات والتوثيق
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف معهد عموـ وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف معهد عموـ وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بػجامعة اإلخوة منتوري  -قسنطينة 1
أستاذ بػجامعة العربي بف مهيدي -أـ البواقي
مسؤولة المكتبة المركزية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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قرار رقـ  227مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ
التسيير بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 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 ممثمي األساتذة بقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 ًالمؤرخ في  21أكتوبر .2015
بجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل ّ

يػقػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ممحق بالقرار رقـ  227المؤرخ في 28أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عمكـ التسيير بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
 1نجار حياة
رئيس القسـ
 2حمودة نسيـ
أستاذ
 3بوخمخـ عبد الفتاح
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 4عرباني عمار
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
 5مقراش فوزية
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
 6بوهالي رتيبة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 7قداـ جماؿ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 8نجيمي عيسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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قرار رقـ  228مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ
االقتصادية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 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 ممثمي األساتذة بقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
 ًالمؤرخ في  24جانفي ،2016
التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل ّ

يػقػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المع ّدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػ

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ممحق بالقرار رقـ  228المؤرخ في  28أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ االقتصادية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 1شكور سعيد شوقي
رئيس القسـ
 2بودخدخ كريـ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
 3بوحيضر رقية
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 4بودغدغ أحمد
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 5بوبموطة بالؿ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 6بوشرمة عبد الحميد
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 7بوحبل عزالديف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 8قريشي العيد
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 9محي الديف سمير
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قرار رقـ  229مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ
التجارية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 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 ممثمي األساتذة بقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 ًالمؤرخ في  24جانفي ،2016
بجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل ّ

يػقػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ممحق بالقرار رقـ  229المؤرخ في  28أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ التجارية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
عبد الحفيع عيمر
1
رئيس القسـ
الطيب بولحية
2
أستاذ مساعد قسـ "أ"
خالد ليتيـ
3
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عبد الحفيع مسكيف
4
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عبد الحميد مرغيت
5
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عبد العزيز عرجاني
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
يوس تبوب
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
مريـ ماطي
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
سامية بولعسل
9
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قرار رقـ  230مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ
األساسي بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
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 ممثمي األساتذة بقسـ التعميـ األساسي بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
 ًالمؤرخ في  24جانفي ،2016
التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ممحق بالقرار رقـ  230المؤرخ في  28أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
التعميـ األساسي بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

بورمة هشاـ
سالمنة دمحم
كحيمة أماؿ
بوالحيمة عبد الحكيـ
توبي عبد المالؾ
تويزة بمقاسـ
فنيط سفياف

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

أستاذ مساعد قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار رقـ  231مؤرخ في  28أفريل  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 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 لكمية
المؤرخ في  09ماي  2011الذي ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 367العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة جيجل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 ًالمؤرخ في  24جانفي ،2016
بجامعة دمحم الصديق بف يحي-جيجل ّ

يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ممحق بالقرار رقـ 231المؤرخ في  28أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
 1حديد مختار
عميد الكمية
 2مبيروؾ دمحم البشير
نائب العميد المكم بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
 3بوخمخـ عبد الفتاح
نائب العميد المكم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
 4فركاجي سوعيد
رئيس قسـ عموـ التسيير
 5حمودة نسيـ
رئيس قسـ العموـ التجارية
 6بولحية الطيب
رئيس قسـ العموـ االقتصادية
 7بودخدخ كريـ
رئيس قسـ التعميـ األساسي
 8سالمنة دمحم
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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9
10
11
12
13
14
15

نجار حياة
عيمر عبد الحفيع
شكور سعيد شوقي

بورمة هشاـ
قميحة فيصل
برحاؿ عبد الوهاب
بوربيع عبد المجيد

رئيسة المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية

رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي
ممثل عف األساتذة المساعديف
ممثل عف األساتذة المساعديف
مسؤوؿ المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  232مؤرخ في  28أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسػـ الفمسفػػة بكّمية العمكـ اإلنسانية كالعمكـ االجتماعية بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  198المؤرخ في  21مارس  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالفمسفػة بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قسنطينة ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفػة بكّمية العموـ اإلنسانية والعموـ
 ًالمؤرخ في  24فيفري ،2016
واالجتماعية بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينةّ 2

يقػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفػة بكّمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية
بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة.2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفػة بكّمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية
بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةعبد الحميد مهري-قسنطينة ،2كل فيما
يخصال،بتطبيقهذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػ
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ممحػػق بالقػػرار رقـ  232المؤرخ في  28أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسػـ الفمسفػػػة بكّمية العمكـ اإلنسانية كالعمكماالجتماعيةبجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة2
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
 1زروخي إسماعيل
رئيس القسـ
 2دحدوح رشيد
أستاذ
 3مذبوح لخضر
أستاذة
 4غيوة فريدة
أستاذة
 5بوحناش نورة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 6عبد الحفيع عصاـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 7بوقرف عبد هللا
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 8عبد الغني بف عمي
أستاذ مساعد قسـ "ب"
 9رابح يونس

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  233مؤرخ في  28أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ
عمػـ االجتمػاع بكّمية العمكـ اإلنسانية كالعمكـ االجتماعية بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  199المؤرخ في  21مارس  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـعمـ االجتماع بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قسنطينة ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممثّ مي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمّية العموـ اإلنسانية
ً
المؤرخ في  24فيفري ،2016
والعموـ االجتماعية بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة 2
ّ
يقػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكّمية العموـ اإلنسانية والعموـ
االجتماعية بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكّمية العموـ اإلنسانية والعموـ
االجتماعية بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة  ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
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ممحػػق بالقػػرار رقـ  233المؤرخ في  28أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عمػـ االجتمػاع بكّمية العمكـ اإلنسانية كالعمكـ االجتماعية بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة 2
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
بوودف عبد العزيز
1
رئيس القسـ
زردومي أحمد
2
أستاذ
عنصر يوس
3
أستاذة
خنونة مسعودة
4
أستاذة
غضابنة ياسمينة
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
جيممي بوبكر
6
أستاذة محاضرةقسـ "ب"
قاسمي صونيا
7
عبد المالؾ عاشوري
أستاذ مساعدقسـ "أ"
8
أستاذ مساعدقسـ "أ"
زرماف عبد الغاني
9

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  234مؤرخ في  28أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسػـ ال ّتاريػػخ بكّميةالعمكـ اإلنسانية كالعمكـ االجتماعية بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
متضمف تعييف أعضاء الحكومة،
وال
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  200المؤرخ في  21مارس  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالتّاريػػخ بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قسنطينة،2
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التّاريػػخ بكّمية العموـ اإلنسانية والعموـ
 ًالمؤرخة في  24فيفري و 10أفريل ،2016
االجتماعية بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينةّ 2
يقػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التّاريػػخ بكّمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية
بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التّاريػػخ بكّمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية
بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
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األميف العاـ
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ممحػػق بالقػػرار رقـ  234المؤرخ في  28أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الّتاريػػخ بكّمية العمكـ اإلنسانية كالعمكـ االجتماعية بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة 2
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
 1عقوف دمحم العربي
 2مومف العمري
رئيس القسـ
أستاذة
 3مجاني بوبة
أستاذة
 4معاشي جميمة
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 5منصور عبد الحفيع
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 6سيساوي أحمد
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
 7بمعابد زينب
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
 8بودريوع صبرينة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  235مؤرخ في  228أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّميػة العمػكـ اإلنسانيػة كالعمػكـ االجتماعيػة بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينػة 2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ  197المؤرخ في  21مارس  2013الذي ّلكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قسنطينة ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية بجامعة
 ًالمؤرخ في  28فيفري ،2016
عبد الحميد مهري -قسنطينةّ 2
يقػػػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية
بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة.2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية بجامعة عبد
الحميد مهري -قسنطينة ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
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ممحػػق بالقػػػرار رقـ  235المؤرخ في 28أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكّميػة العمػكـ اإلنسانيػة كالعمػكـ االجتماعيػة بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة2
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع
 1بخوش أحمد
عميد الكمية
 2خروؼ حميد
نائب العميد مكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
 3حمود جماؿ
نائب العميد مكّم بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
 4بشينيةسعد
رئيس قسـ عمـ اجتماع
 5زردومي أحمد
رئيس قسـ الفمسفة
 6دحدوح رشيد
 7مومف العمري
رئيس قسـ التاريخ
رئيسة قسـ االثار
 8باهرة نادية
 9بوودف عبد العزيز رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع
 10زروخي إسماعيل رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفمسفة
 11عقوف دمحم العربي رئيس الّمجنة العممية لقسـ التاريخ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع
 12عثامنحساف
أستاذة محاضرةقسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الفمسفة
 13غضابنةالطاوس
أستاذة محاضرةقسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عنقسـ الفمسفة
 14فاطمي فتيحة
أستاذة ،ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عنقسـ التاريخ
 15معاشي جميمة
ممثّل عف األساتذة المساعديف
 16بمعيدي مراد
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
 17بمعابد زينب
مديرة مخبر بحث
 18مرابط اليامنة
مدير مخبر بحث
 19جيممي بوبكر
مدير مخبر بحث
 20جصاص الربيع
مدير مخبر بحث
 21مذبوح لخضر
مدير مخبر بحث
 22وادفل دمحم
 23قشي فاطمة الزهراء مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
 24كماؿ فياللي
مديرة مخبر بحث
 25مجاني بوبة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قرار رقـ  236مؤرخ في  28أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسػـ عمػـ الّنفػس بكّميػةعمػـ الّنفػس كعمػكـ ال ّتربيػة بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 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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 وبموجب القرار رقـ  227المؤرخ في  31مارس  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالنفس وعموـ التّربية بجامعة قسنطينة ،2
النفػس بكّمية عمـ ّ
عمػـ ّ
النفس وعموـ التّربية
النفػس بكّمية عمـ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػـ ّ
 ًالمؤرخ في  23فيفري ،2016
بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينةّ 2
يقػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003ا ّ
لمعدؿ و ّ
النفس وعموـ التّربية
النفػس بكّمية عمـ ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػـ ّ
بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة.2
النفس وعموـ التّربية بجامعة
النفػس بكمّية عمـ ّ
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػـ ّ
عبد الحميد مهري -قسنطينة ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةعبد الحميد مهري-قسنطينة ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ممحػػق بالقػػرار رقـ  236المؤرخ في  28أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسػـ عمػـ الّنفػس بكّميػة عمػـ الّنفػس كعمػكـ الّتربيػة بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة2

الرقـ االسـ كالمقػب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حمداش نواؿ

بوسنة زهير عبد الوافي
سالحي فاطمة الزهراء
شمبي دمحم
العايب رابح
سوالمية فريدة
غميط شافية
بوزرزور حمزة
بف يحيى عمار

الصفػة

أستاذة ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة
أستاذ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  237مؤرخ في  28أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ
عمػكـ ال ّتربيػة بكّميػة عمػـ الّنفػس كعمػكـ ال ّتربيػة بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة 2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  226المؤرخ في  31مارس  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالنفس وعموـ التّربية بجامعة قسنطينة ،2
عموـ التّربية بكّمية عمـ ّ
النفس وعموـ التّربية
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التّربية بكّمية عمـ ّ
 ًالمؤرخ في  23فيفري ،2016
بجامعة قسنطينة ّ 2
يقػػػػرر
ّ

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
النفس وعموـ التّربية
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التّربية بكّمية عمـ ّ
بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة .2

النفس وعموـ التّربية بجامعة
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التّربية بكمّية عمـ ّ
عبد الحميد مهري -قسنطينة  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة  ،2كل فيما

يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ممحػػق بالقػػرار رقـ  237المؤرخ في 28أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسػـ عمػكـ الّتربيػة بكّميػة عمػـ الّنفػس كعمػكـ الّتربيػة بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة 2
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
1
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
حسيني دمحم أوبمقاسـ
رئيس القسـ
بوالقمح دمحم
2
3
أستاذ
رواؽ حمودي
أستاذة
بوالكور شفيقة
4
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بف عبد المالؾ عبد العزيز
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف عويرة عبد المنعـ
6
أستاذ مساعد قسـ "ب"
عيواج صونيا
7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  238مؤرخ في  28أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية عمػـ الّنفػس كعمػكـ ال ّتربيػة بجامعةعبد الحميد ميري -قسنطينة2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  225المؤرخ في  31مارس  2013الذي القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميةعمـ النفس وعموـ التربية بجامعة قسنطينة ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية عمـ النفس وعموـ التربية بجامعة عبد الحميد
 ًالمؤرخ في  23فيفري ،2016
مهري -قسنطينة ّ 2
يقػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف 43و44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة  2003العممي،
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس لكّمية عمـ النفس وعموـ التربية بجامعة عبد
الحميد مهري -قسنطينة.2
النفس وعموـ التّربيةبجامعة عبد الحميد مهري-
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمسالعممي لكّمية عمـ ّ
قسنطينة ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ممحػػق بالقػػرار رقـ  238المؤرخ في  28أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكّمية عمـ النفس كعمكـ التربية بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة2
الصفػة
االسـ كالمقػب
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عموـ التربية
رواؽ حمودي
عميد الكمية
لوكية الهاشمي
نائب العميد مكّم بما بعد التدرج والعالقات الخارجية
هادؼ أحمد
نائب العميد مكّم بالمسائل البيداغوجية وبشؤوف الطمبة
اوقاسي لونيس
رئيس قسـ عموـ التربية
بوالقمح دمحم
رئيس قسـ عمـ النفس
بوسنة زهير عبد الوافي
رئيس الّمجنة العممية لقسـ عموـ التربية
حسيني دمحم اوبمقاسـ
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ عمـ النفس
حمداش نواؿ
أستاذ ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عمـ النفس
كربوش عبد الحميد
أستاذ ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عمـ النفس
شمبي دمحم
أستاذ محاضر قسـ "أ"،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عموـ التربية
بف عبد المالؾ عبد العزيز
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بوزرزور حمزة
ممثّل عف األساتذة المساعديف
كعواف دمحم
مدير مخبر بحث
معاليـ صالح

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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15
16
17
18
19
20

العايب رابح
هاروني موسى
رواؽ عبمة
نينيدمحم نجيب
قوادرية عمي
بوريمة فريد

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  239مؤرخ في  28أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسػـ تكنكلكجيات البرمجيات كنظـ المعمكمات بكّمية التكنكلكجيات
الحديثة لممعمكمات كاالتصاؿ بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذي ّ
ها،المعدؿ والم ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  228المؤرخ في  31مارس 2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـتكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات بكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قسنطينة ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات بكمية
 ًالمؤرخ في 25فيفري
التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة 2
ّ
،2016
يقػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات بكمية
التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة.2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات بكمّية
التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة ،2وفقا لمجدوؿ الممحق
بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةعبد الحميد مهري-قسنطينة ،2كل فيما
يخصال،بتطبيقهذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف
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ممحق بالقػػرار رقـ  239المؤرخ في  28أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ تكنكلكجيات
البرمجيات كنظـ المعمكمات بكّميةالتكنكلكجيات الحديثة لممعمكمات كاالتصاؿ بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة2
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذة ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
بوهروـ فايزة(ـ) بمعمى
1
رئيس القسـ
معمري رمضاف
2
أستاذة
بوفايدة زيزات(ـ) بوفريش
3
أستاذ
زعرور نصر الديف
4
أستاذ
بف دمحم دمحم
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بف مرزوؽ جماؿ
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بركاف دمحم لميف
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوخالفة كماؿ
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوعناقة دمحم عمي
9

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  28أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػكـ
قرار رقـ ّ 240
الحاسػكب كتطبيقاتػو بكّمية التكنكلكجيات الحديثة لممعمكمات كاالتصاؿ بجامعة عبد الحميد ميري-قسنطينة2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  229المؤرخ في  31مارس ،2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـعمػوـ الحاسوب وتطبيقاتػال بكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قسنطينة ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػوـ الحاسوب وتطبيقاتػال بكّمية التكنولوجيات
 ًالمؤرخ في  25فيفري ،2016
الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينةّ 2
يقػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الحاسوب وتطبيقاتػال بكمية التكنولوجيات
الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة.2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الحاسوب وتطبيقاتػال بكمية التكنولوجيات
الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ممحػػق بالقػػرار رقـ  240المؤرخ في  28أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
عمػكـ الحاسكب كتطبيقاتػو بكّميةالتكنكلكجيات الحديثة لممعمكمات كاالتصاؿ بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة2
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
 1بمعمى نبيل
رئيس القسـ
 2بعطوش دمحم شوقي
أستاذة
 3بعطوش سوهاـ (ـ) مسحوؿ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
 4عباسف سهاـ (ـ) مصطفاي
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 5بوراموؿ عبد الكريـ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
عبد الحق إلهاـ (ـ) قيطوني
6
أستاذ مساعد قسـ "ب"
 7جنة أمير
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
 8زيتوني حناف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مػؤرخ في  28أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قرار رقـ ّ 241
لكّمية التكنكلكجيات الحديثة لممعمكمات كاالتصاؿ بجامعة عبد الحميد ميري-قسنطينػة2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  201المؤرخ في  21مارس  2013الذي القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميةالتكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ بجامعة قسنطينة ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ
 ًالمؤرخ في  25فيفري ،2016
عبد الحميد مهري -قسنطينةّ 2
يقػػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات
واالتصاؿ بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة.2
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واالتصاؿ
بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202
ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

المؤرخ في  28أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
ممحػػق بالقػػرار رقـ241
ّ
العممي لكّمية التكنكلكجيات الحديثة لممعمكمات كاالتصاؿ بجامعة عبد الحميد ميري-قسنطينػة2
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

رئيسة المجمس العممي لمكمية ،أستاذة ،ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عموـ
بعطوش سوهاـ(ـ) مسحوؿ
الحاسوب وتطبيقاتال
عميد الكمية
سحنوف زايدي
نائبة العميد المكّمفة بما بعد التدرج
بوفائدة زيزات(ـ) بوفريش
نائب العميد المكّم بالبيداغوجية
مزيود شاكر
بعطوش دمحم شوقي
رئيسقسـ عموـ الحاسوب وتطبيقاتال
معمري رمضاف
رئيس قسـ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات
بوهروـ فايزة (ـ) بمعمى
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات
بمعمى نبيل
رئيس الّمجنة العممية لقسـ عموـ الحاسوب وتطبيقاتال
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عموـ الحاسوب
عباسف سهاـ (ـ) مصطفاي
وتطبيقاتال
زعرور نصر الديف
أستاذ ،ممثّال ألساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ تكنولوجيات البرمجيات ونظـ المعمومات
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّال ألساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ تكنولوجيات البرمجيات
بف مرزوؽ جماؿ
ونظـ المعمومات
مخموفي نعيمة (ـ) بف عبد العزيز ممّثمة عف األساتذة المساعديف
جنة أمير
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بوفايدة محمود
مدير مخبر بحث
شيخي سميـ
مدير مخبر بحث
جمواط سامية
مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  242مؤرخ في 28أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمكـ
ال ّتسييػر بكمية العمكـ االقتصادية كال ّتجارية كعمكـ ال ّتسيير بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
ضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
والمت ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 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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 وبموجب القرار رقـ  224المؤرخ في  31مارس  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـعموـ التّسيير بكمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير بجامعة قسنطينة ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التّسيير بكمية العموـ االقتصادية والتّجارية
 ًالمؤرخ في  29فيفري ،2016
وعموـ التّسيير بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينةّ 2

يقػػػػرر
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التّسيير بكمية العموـ االقتصادية والتّجارية
وعموـ التّسيير بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة.2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التّسيير بكمية العموـ االقتصادية والتّجارية
وعموـ التّسيير بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ممحػػق بالقػػرار رقـ  242المؤرخ في  28أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ
عمػكـ الّتسييػر بكمية العمكـ االقتصادية كالّتجارية كعمكـ الّتسيير بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة 2
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
شريط عثماف
1
رئيس القسـ
دهاف دمحم
2
أستاذ
 3بوعتروس عبد الحق
أستاذ
م ارزقة صالح
4
أستاذ محاضر قسـ"أ"
قريشي دمحم الصالح
5
أستاذ محاضر قسـ"ب"
العابد لزهر
6
أستاذ مساعد قسـ"أ"
عزيزي نذير
7
أستاذ مساعد قسـ"أ"
فياللي دمحم األميف
8

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  243مؤرخ في  28أفريل  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػػكـ
ال ّتجاريػة بكّمية العمكـ االقتصادية كال ّتجارية كعمكـ ال ّتسيير بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة 2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  222المؤرخ في  31مارس  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالعموـ التّجارية بكمّية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير بجامعة قسنطينة،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التّجارية بكّمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  29فيفري ،2016
والتّجارية وعموـ التّسيير بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينةّ 2
يقػػػػرر
ّ

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التّجارية بكمّية العموـ االقتصادية والتّجارية
وعموـ التّسيير بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة .2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التّجارية بكمّية العموـ االقتصادية والتّجارية
وعموـ التّسيير بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة  ،2كل فيما

يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ممحػػق بالقػػرار رقـ  243المؤرخ في  28أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ الّتجارية بكّمية العمكـ االقتصادية كالّتجارية كعمكـ الّتسيير بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة 2
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
بعموج بولعيد
1
رئيس القسـ
بف رمضاف العربي
2
أستاذ
بف ناصر عيسى
3
أستاذ
بف تركي عز الديف
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بوداح عبد الجميل
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بوشالغـ عميروش
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوشممة زهير
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
غربي سامية
8

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ق ارر رقـ  244مؤرخ في  28أفريل ّ ،2016
لمعيد عمػـ المكتبات كالتكثيق بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة 2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 2

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

 وبموجب القرار رقـ  202المؤرخ في  21مارس  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلمعهد عمـ المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة ،2

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعهد عمـ المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد
 ًمهري -قسنطينة  2المؤرخ في  26فيفري ،2016
يقػػػػرر
ّ

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد عمـ المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد

مهري -قسنطينة .2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد عمـ المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد
مهري -قسنطينة  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة ،2كل فيما

يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  28أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحػػق بالقػػرار رقـ 244
ّ
المجمس العممي لمعيدعمػـ المكتبات كالتكثيق بجامعة عبد الحميد ميري -قسنطينة 2

 الصفػةالرقـ االسـ كالمقػب
 -1بودرباف عز الديف  -رئيس المجمس العممي لممعهد ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ المكتبات ومراكز التوثيق
المالؾ مدير المعهد
 -2بف السبتي عبد
 مدير مساعد مكّم بالبيداغوجية -3لمحنط يوس
-4
-5
-6
-7
-8
-9

بف شعيرة سعاد
بوغمبوز سميمة
صاوشي حدة

عكنوش نبيل
بوكرزازةكماؿ
بومعرافي بهجة

-

مديرةمساعدة مكّمفة بالدراسات العميا والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيسة قسـ المكتبات ومراكز التوثيق
رئيسة قسـ التقنيات األرشيفية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ التقنيات األرشيفية
أستاذة محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ التقنيات األرشيفية
أستاذة محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ المكتبات ومراكز التوثيق
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 10كشار صبرينة
 11خضور سمير
 12قموح ناجية
-

 13بطوش كماؿ
 14بف الصغير بهية
-

-

ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  302مؤرخ في  02ماي  ،2016يعدؿ القرار رقـ  276مؤرخ في  19أفريل 2016
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة ،2012المتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة ،السيما المادة  2منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقـ  276المؤرخ في  19أفريل  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة خميس مميانة.
يػقػػػػػػػػػرر
المػػادة األكلػػى :يعػػدؿ الجػػدوؿ الممحػػق بػػالقرار رقػػـ  276المػػؤرخ فػػي  19أفريػػل  ،2016والمػػذكور أعػػال  ،كمػػا هػػو
محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  : 2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -0األعضاء المعينكف:
اإلسـ ك المقب

 حسيف عبد القادر بوسناف عبد الكريـ بمعاليا دومة نور الديف تبوف دمحم فوزي مكي عبد القادر شرابطة مختار لعرؾ دمحم -حمادي رشيد

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة خميس مميانة
الصفة

رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

القطاع

الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
الوزير المكم بالمالية،
الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
الوزير المكم بالعدؿ،
الوزير المكم بالتجارة،
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-

صحراوي بشير
بختي عمي دمحم لميف
حريزي البشير
بوجمعة زروؽ
سكاؿ دمحم

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير
الوزير
الوزير
الوزير
الوالي.

المكم
المكم
المكم
المكم

الصناعة والمناجـ،
بالشباب والرياضة،
بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

"...................................كالباقي بدكف تغيير."........................................

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  303مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة كاألدب الفرنسي بكمية اآلداب كالمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 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  19أفريل .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 391
ً -

يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بكمية اآلداب والمغات بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بكمية اآلداب والمغات بجامعة
عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20ماي 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  020المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة كاألدب الفرنسي بكمية اآلداب كالمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
الصفػة
الرقـ االسـ والمقػب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
لنصر صوفياف
0
رئيس القسـ
عمودف أعمر
0
أستاذ
أرزقي عبد النور
0
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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0
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مبارؾ تكميت
سعدي نبيل
عمودف محند
حداد محند
هباش عبد الرزاؽ
دغموس مصطفى

أستاذة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  304مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة كاألدب العربي بكمية اآلداب كالمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  19أفريل .2016
بناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 391
و ًيػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة
عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
0
0
0

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  020المؤرخ في 20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة كاألدب العربي بكمية اآلداب كالمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
االسـ كالمقػب

بمخامسة كريمة
بطاطاش بوعالـ
بف لباد سالـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
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بوعياد نوارة
حوشي عايدة
مولى فريدة
ثابتي فريد
عمي الحبيب
بف عمي لونيس

0
0
2
7
8
9

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  305مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة كاألدب االنجميزي بكمية اآلداب كالمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  19أفريل .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 391
 ًيػقػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب االنجميزي بكمية اآلداب والمغات بجامعة
عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب االنجميزي بكمية اآلداب والمغات
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20ماي 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقـ  020المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة كاألدب االنجميزي بكمية اآلداب كالمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

الرقـ
0
0

االسـ كالمقػب

أهواري نادية
قاسي فضيمة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
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معوش سميمة
توش نوارة
ادراس وريدة
حميل حورية
امرزوقف صونية
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أستاذة
أستاذة
أستاذة
أستاذة
أستاذة

محاضرة قسـ "أ"
مساعدة قسـ "أ"
مساعدة قسـ "أ"
مساعدة قسـ "أ"
مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  306مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة كالثقافة األمازيغية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  19أفريل .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 391
 ًيػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة والثقافة األمازيغية بكمية اآلداب والمغات بجامعة
عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة والثقافة األمازيغية بكمية اآلداب والمغات
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20ماي 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقـ  022المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة كالثقافة األمازيغية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

الرقـ
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االسـ كالمقػب

بوعمارة كماؿ
مهديوي نبيل
أعومر فتيحة
رابحي عالوة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
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أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

تيجت مصطفى
برقاي عبد العزيز
حامق ابراهيـ
عياد سميـ
عياد عيسو وريدة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  307مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  19أفريل .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 391
ً -

يػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة-
بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  027المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

االسـ كالمقػب
أرزقي عبد النور
بكتاش م ارد
معوش سميمة
حوشي عايدة

الصفػة
رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ المغة واألدب الفرنسي
عميد الكمية
نائبة العميد مكمفة بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائبة العميد مكمفة بالدراسات والمسائل المتعمقة بالطمبة
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بطاطاش بوعالـ
عمودف أعمر
قاسي فضيمة
مهديوي نبيل
بمخامسة كريمة
لنصر صوفياف
أهواري نادية
بوعمارة كماؿ
بف لباد سالـ
بوعياد نوارة
مبارؾ تكميت
أعومر فتيحة
تيجت مصطفى
حميل حورية
عياد سميـ
سعدي نبيل
عمودف محند
حمشاوي نبيل

رئيس قسـ المغة واألدب العربي
رئيس قسـ المغة واألدب الفرنسي
رئيس قسـ المغة واألدب االنجميزي
رئيس قسـ المغة والثقافة األمازيغية
رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي
رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي
رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة واألدب االنجميزي
رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة والثقافة األمازيغية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثل األساتذة عف قسـ المغة واألدب العربي
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممثمة األساتذة عف قسـ المغة واألدب العربي
أستاذة ،ممّثمة األساتذة عف قسـ المغة واألدب الفرنسي
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممثمة األساتذة عف قسـ المغة والثقافة األمازيغية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثل األساتذة عف قسـ المغة والثقافة األمازيغية
ممثمة عف األساتذة المساعديف
ممثل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ مكتبة الكمية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  308مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ التجارية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
 ًالمؤرخ في  25فيفري .2014
التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  028المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ التجارية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

الرقـ
0
0
0
0
0
2
7
8

االسـ كالمقػب

قاسة رابح
حريش كماؿ
حداد زهير

زقاغ عمي
مريجة عز الديف
بزطوح جابر
خيضر عبد الكريـ
طياب فهيمة

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  309مؤرخ في 02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ
االقتصادية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،ال ّ
الذي ّ
معدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
 ًالمؤرخ في  25فيفري .2014
وعموـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  029المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ االقتصادية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

الرقـ
0
0
0
0
0
2
7
8
9

االسـ كالمقػب
موهوبي عيسى
بوغيدف رشيد
بمعطاؼ معتوؽ
أوقاسي كماؿ
أوشيشي مراد
أكركار أرزقي
شعالف اسماعيل
طواهري عبد العزيز
مهابة سامية

الصفػة
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  310مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
عمكـ التسيير بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
 ًالمؤرخ في  24فيفري .2014
التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  002المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عمكـ التسيير بكمية العمكـ االقتصادية ،التجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

الرقـ
0
0
0
0
0
2
7
8

االسـ كالمقػب

شابي الطيب
فريسو محمود
أعرابي خموجة
بوكري موسى
بالش يوغورطة
مزياني مصطفى
أعميمر أعمر
بعار عبد الحميد

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  311مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ التعميـ األساسي لميداف العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بكمية
العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لميداف العموـ االقتصادية والتجارية
 ًالمؤرخ في  24فيفري
وعموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ّ
.2014
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لميداف العموـ االقتصادية والتجارية

وعموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.

المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لميداف العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا

لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :0يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،

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

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
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ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لميداف العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير
بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
االسـ كالمقػب

بومولة سمير
لعور عبد الحق
رضواف عبد هللا
بمخيري عماد الديف
ياحي زهرة
مزياني نجاة
بوعقميف سهاـ
حميميد (ـ) قاني نسيمة
مباركي نسيمة

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  312مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
 ًالمؤرخة في  18مارس .2014
عبد الرحمف ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػ

الرقـ
0

ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
االسـ كالمقػب

أوقاسي كماؿ

أيت سعيدي أحمد
بالش يوغورطة
واودية لونيس
لعور عبد الحق
بوغيدف رشيد
فريسو محمود
حريش كماؿ
بومولة سمير
موهوبي عيسى
شابي الطيب
قاسة رابح
بمعطاؼ معتوؽ
حداد زهير
بوكري موسى
مرادي واري
مرزوؽ سميماف

0
0
0
0
2
7
8
9
02
00
00
00
00
00
02
07
 08حميش (ـ) بوخزر نصيرة
 09موري عبد النور

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكمية أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ االقتصادية

عميد الكمية
نائب العميد مكم بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ التعميـ األساسي لميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
رئيس قسـ العموـ االقتصادية
رئيس قسـ عموـ التسيير
رئيس قسـ العموـ التجارية

رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية
أستاذ ،ممثل األساتذة عف قسـ العموـ االقتصادية
أستاذ ،ممثل األساتذة عف قسـ العموـ التجارية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثل األساتذة عف قسـ عموـ التسيير
ممثل األساتذة المساعديف
ممثل األساتذة المساعديف
مديرة مخبر بحث
مسؤوؿ مكتبة الكمية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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قرار رقـ  313مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ اإلنسانية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25مارس .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 324
 ًيػقػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ اإلنسانية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

الرقـ
5
2
4
3
1
1
7
9
8

االسـ والمقػب

عيسى مراح
سمير جودر
ستار أو عثماني

هشاـ شراد
عبد الوهاب مخموفي
محمود ايت مدور
زهير حدوش
عبد الوهاب كينزي
نصيرة تواتي (ـ) هواري

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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قرار رقـ  314مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ االجتماعية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25مارس .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 324
 ًيػقػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية

بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ االجتماعية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

الرقـ
0
0
0
0
0
2
7
8
9

االسـ كالمقػب

مسيكة لعناف
حميد نقروش
شريفة بوعطة (ـ) زايدي
انتصار باشا (ـ) صحراوي
ليمى موهوف (ـ) حمود
عبد الحميـ بريتيمة
نجوى بوزيد
عبد الرحماف سوالمية
رشيد بسعي

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قرار رقـ  315مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمكـ

كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ

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

المؤرخ في  25مارس .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 324
 ًيػقػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بكمية العموـ
اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.

المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بكمية
العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :0يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،

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

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ

عمكـ كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7

االسـ كالمقػب

مراد اكيواف

عبد الماليؾ بشير بف عصماف

سميـ زعبار

عبد النور ايدير

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

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

سالـ قاسي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

فريد شتوح

جماؿ جناد

الصفػة

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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قرار رقـ  316مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25مارس .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 324
ً -

يػقػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
عبد الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
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ممحق بالقرار رقـ  002المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
االسـ كالمقػب

الصفػة

انتصار باشا (ـ) صحراوي رئيسة المجمس العممي لمكمية ،أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة عف قسـ
العموـ االجتماعية
عميد الكمية
هشاـ شراد
جية
نجوى بوزيد
التدرج والبحث العممي والعالقات الخار ّ
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
نائب العميد مكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
اسماعيل عامر
رئيس قسـ العموـ االجتماعية
حميد نقروش
رئيس قسـ العموـ اإلنسانية
سمير جودر
عبد الماليؾ بشير بف عصماف رئيس قسـ عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
رئيسة المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية
مسيكة لعناف
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية
عيسى مراح

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2016

224

02
00
00
00
00
00
02
07
08
09

مراد اكيواف
عبد الحميـ برتيمة
ستار اوعثماني
عبد الوهاب مخموفي
سميـ زعبار
عبد النور ايدير
عبد الرحماف سوالمية
عمي عميار
شريفة بوعطة (ـ) زايدي
مراد براهمي

رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ االجتماعية
أستاذ ،ممثل األساتذة عف قسـ العموـ اإلنسانية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ اإلنسانية

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مديرة مخبر بحث
مسؤوؿ مكتبة الكمية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  317مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المناجـ كالجيكلكجيا بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المناجـ والجيولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد
 ًالمؤرخ في  20جانفي .2016
الرحمف ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المناجـ والجيولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المناجـ والجيولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
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ممحق بالقرار رقـ  007المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المناجـ كالجيكلكجيا بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

الرقـ
0
0
0
0
0
2
7

الصفػة

االسـ كالمقػب

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

نوارة مالؾ (ـ) بف عبد السالـ
مازة مصطفى
بوزيدي نجيمة
سويسي زهية (ـ) شافي
حميش العيد
بوناب سامية
عيادي ابراهيـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  318مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الري بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ

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

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
 ًالمؤرخ في  13جانفي .2016
ّ

يػقػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية.

المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة-
بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :0يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،

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

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق بالقرار رقـ  008المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الري بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

االسـ كالمقػب
مرابط سماعيل
عز الديف شنافي
عمواش عثماف
لبيض شعيب
سغير عبد الغاني
لعجاؿ محمود
سعو عبد الحميد
بف زرة عباس
حمشاوي سمير

الصفػة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  319مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسة الكهربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد
 ًالمؤرخ في  21جانفي .2016
الرحمف ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الكهربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الكهربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  009المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيربائية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
عثماف بوزيدي
قاسال اجدارف
رئيس القسـ
أستاذ
سماعيل براح
أستاذ
رابح بوديسة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بوخالفة بف دحماف
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
صوفيا بمعيد (ـ) لعموني
أستاذ محاضر قسـ "أ"
مولود عدلي
أستاذ مساعد قسـ "أ"
فريد تزرارت
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عبد النور مخموخ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  320مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ التكنكلكجيا بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
تضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015والم ّالمعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة-
 ًالمؤرخ في  14جانفي .2016
بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة-
بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20ماي 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
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ممحق بالقرار رقـ  002المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ التكنكلكجيا بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
االسـ كالمقػب

جوادي جماؿ
كريـ موساسب
عز الديف شموش
دمحم بوعالـ
عبد الممؾ كاشبي
كماؿ كبيل
محند الشري بوقطيط
عمر بسعد

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  321مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف
 ًالمؤرخ في  21جانفي .2016
ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
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ممحق بالقرار رقـ 000المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
الصفػة
االسـ كالمقػب
رزقي فاروؽ
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
كطراف رشيد
أستاذ
عيساني (ـ) بف يسعد فريدة
أستاذ
خير الديف حفيط
أستاذ محاضر قسـ "أ"
ديب عبد الحفيع
أستاذ محاضر قسـ "أ"
صنهاجي (ـ) كبيش أونيسة
عزوؽ موفوؽ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
حداد سعيد
أستاذ مساعد قسـ "أ"
حامو توفيق

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  322مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد
 ًالمؤرخ في  21جانفي .2016
الرحمف ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
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االسـ كالمقػب

سعداوي جماؿ
سعد الديف عبد الحميد
بشير حسيف
عتي عبد العزيز
برادعي محند أمقراف
حمري عقبة
عماري جماؿ
سفارني سمير

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  323مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة المدنية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف
 ًالمؤرخ في  24جانفي .2016
ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
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ممحق بالقرار رقـ 000مؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7

االسـ كالمقػب

تحكورت عبد القادر
رمضاني لياس
بف دادوش حسيف
شمواح ناصر
خفاش توفيق
شيخ عمر (ـ) قزوي حبيبة
سعداوي عمر

الصفػة

أستاذ رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  324مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة المعمارية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسة المعمارية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف
 ًالمؤرخ في  31جانفي .2016
ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المعمارية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المعمارية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
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ممحق بالقرار رقـ  000مؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
االسـ كالمقػب

جماؿ شعباف
عبد الغاني عطار
سامي بوفاسة
مناؿ وارث
توفيق يايا
دمحم أكمي كزار
سفياف بونوني

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  325مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
ضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015والمت ّالمعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجايةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخة
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ّ
 ًفي  03فيفري .2016
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
الثالثي الثاني 2016

233

الرقـ
0
0
0
0
0
2
7
8
9
02
00
00
00
00
00
02
07
08
09
02
00
00
00
00
00
02
07
08
09
02
00
00
00
00
00
02
07
08
09

ممحق بالقرار رقـ  000مؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية التكنكلكجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

الصفػة
االسـ كالمقػب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ هندسة الطرائق
خير الديف حفيع
عميد الكمية
بوكرو عمر
نائب العميد مكم بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
باي سعيد
نائب العميد مكم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
جرادة عبد الرحماف
رئيس قسـ التكنولوجيا
موساسب كريـ
رئيس قسـ الهندسة الكهربائية
اجدارف قاسال
رئيس قسـ هندسة الطرائق
كطراف رشيد
رئيس قسـ المناجـ والجيولوجيا
مازة مصطفى
رئيس قسـ الهندسة المعمارية
عطار عبد الغاني
رئيس قسـ الهندسة المدنية
رمضاني لياس
رئيس قسـ الري
شنافي عز الديف
رئيس قسـ الهندسة الميكانيكية
سعد الديف عبد الحميد
رئيس المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا
جوادي جماؿ
رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسة الكهربائية
بوزيدي عثماف
رزقي فاروؽ
رئيس المجنة العممية لقسـ هندسة الطرائق
مالؾ نوارة (ـ) بف عبد السالـ رئيس المجنة العممية لقسـ المناجـ والجيولوجيا
رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسة المعمارية
شعباف جماؿ
رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية
تحكورت عبد القادر
رئيس المجنة العممية لقسـ الري
مرابط سماعيل
رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية
سعداوي جماؿ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ التكنولوجيا
بوعالـ دمحم
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ التكنولوجيا
خموفي أرزقي
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ الهندسة الكهربائية
خير الديف عبد الكريـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الهندسة الكهربائية
عدلي مولود
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ هندسة الطرائق
مسعودي بوزيد
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الهندسة الميكانيكية
برادعي محند أمقراف
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الهندسة الميكانيكية
حمري عقبة
مدير مخبر بحث
بمهامل كماؿ
مدير مخبر بحث
رقيوع توفيق
مدير مخبر بحث
مخموفي العيد
مدير مخبر بحث
بشير حسيف
مدير مخبر بحث
بشير معوش
مدير مخبر بحث
قاسي مصطفى
مدير مخبر بحث
لبيض شعيب
مديرة مخبر بحث
صنهاجي أونيسة (ـ) كبيش
مدير مخبر بحث
أوزالؽ جماؿ
مدير مخبر بحث
شمواح ناصر
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بف زرة عباس
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مباركي يوس
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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قرار رقـ  326مؤرخ في  02ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
المتضمف
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015وّ
المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة  2012والمتضمفإنشاء جامعة خميس مميانة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة الجياللي
 ًالمؤرخ في  13ديسمبر .2015
بونعامة-خميس مميانة ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة
الجياللي بونعامة-خميس مميانة
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة الجياللي
بونعامة-خميس مميانة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجياللي بونعامة -خميس مميانة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  002المؤرخ في  20ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة الجياللي بكنعامة-خميس مميانة
الرقـ االسـ كالمقػب
 0تيطاوني الحاج
0
0
0
0
2
7

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ العموـ اإلنسانية
عميد الكمية
دوحة عبد القادر
بويحي نصر الديف نائب العميد مكّم بالبيداغوجيا والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
لعماري ليندة
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
رئيس قسـ العموـ االجتماعية
بف عودة دمحم
رئيس قسـ العموـ اإلنسانية
حواس دمحم
رئيسة المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية
قيالميف صباح
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8
9
02
00
00

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانية
تممساني يوس
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثل األساتذة عف قسـ العموـ اإلنسانية
تاونزة محفوظ
بوطباؿ سعد الديف أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثل األساتذة عف قسـ العموـ االجتماعية
ممثّل عف األساتذة المساعديف
كيحوؿ طالب
ممثّل عف األساتذة المساعديف
زرقوؽ دمحم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
حدد
يعدؿ القرار رقـ 216
المؤرخ في  31ماي  2015الم ّ
قرار رقـ  327مؤرخ في  02ماي ّ 2016
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المناجمنت بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها و سيرها،
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14جويمية سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 210-08ّ
المتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التعميـ التقني في وهراف إلى مدرسة خارج الجامعة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  376-12المؤرخ في  13ذي الحجة عاـ  1433الموافق  29أكتوبر سنة 2012المتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوهراف إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات بوهراف،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي سنة  2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 216المؤرخ في  31ماي  2015الذي ّ
ّ
المناجمنت بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهراف،
المؤرخ في  20مارس .2016
وبناء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية
ّ
المتعددة التقنيات بوهراف رقـ ّ 80
ً -

يػقػػػػػػرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المناجمنت بالمدرسة
الوطنية المتعددة التقنيات بوهراف.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المناجمنت بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
بوهراف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهراف ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق أحكاـ هذا الق ارر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

المؤرخ في  00ماي 0200
يعدؿ القرار رقـ 002
ممحق بالقرار رقـ  007مؤرخ في  20ماي  0202الذي ّ
ّ
حدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المناجمنت بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف
الم ّ
الرقـ
0
0

االسـ كالمقػب

ربيب نادية
بوتيفور زهرة
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أستاذة
أستاذة
أستاذة
أستاذة
أستاذة

بوبو نعيمة
حداد حفيظة
مختار حناف
بمقاسمي آماؿ
زحاؼ وهيبة

محاضرة قسـ "ب"
مساعدة قسـ "أ"
مساعدة قسـ "أ"
مساعدة قسـ "أ"
مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قرار رقـ  338مؤرخ في  05ماي  2016يعدؿ ك يتمـ القرار رقـ  232المؤرخ في  25جكيمية 2009
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـ كالتكنكلكجيا لدى جامعة معسكر

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب  1436الموافق  14ماي  ،2015والمتضمف تعييفأعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية  1424الموافق  23أوت  ،2003الذي يحددمهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  34منال،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12-09المؤرخ في  7محرـ  1430الموافق  4جانفي  ،2009المتضمف إنشاءجامعة معسكر ،المعدؿ والمتمـ،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي  ،2013يحددصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى القرار رقـ  232المؤرخ في  25جويمية  ،2009و المتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ والتكنولوجيالدى جامعة معسكر.

يقػػػػػػػػػرر

المادة األكلى  :تعدؿ و تتمـ المادة  2مف القرار رقـ  232المؤرخ في  25جويمية  ،2009والمذكور أعال كما يأتي :
"المادة  : 2تنشأ كمية العموـ والتكنولوجيا  -جامعة معسكر  -األقساـ التالية:
 قسـ الجذع المشترؾ، -قسـ هندسة مدنية،

 قسـ هندسة ميكانيكية، قسـ هندسة الطرائق، قسـ الري،المػادة  : 2يكم

 -قسـ اإللكتروتقني".

كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكر ،كل فيما يخصال ،بتنفيذ هذا

القرار الذي ينشر في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20ماي 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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األستاذ طػاىر حجػار
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قرار رقـ  339مؤرخ في  05ماي  ،2016يعدؿ القرار رقـ  50المؤرخ في  19جانفي 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  5321الموافق  28ديسمبر سنة 2111الذي يحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،السيما المادة  51منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  242-53المؤرخ في 28شواؿ عاـ  5341الموافق  21غشت سنة 2153المتضمف إنشاء مدرسة عميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس ،السيما المادة  3منال.
 وبمقتضى القرار رقـ  11المؤرخ في  58جانفي سنة  2151الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس.
يقػػػػػػرر
المادة األكلى :يعػدؿ و يتمـ الجػدوؿ الممحق بالقرار رقـ  11المؤرخ في 58جانفي  ،2151والمػذكور أعال  ،كما
هو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20ماي 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس
 - 0األعضاء المعينكف:
الصفة القطاع
االسـ كالمقب
رئيسا ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
خالفي عمي
عضو ممثل الوزير المكم بالمالية،
بوعزة منقور حميد
عضو ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
اجكواف نادية
عضو ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
لواليش نورالديف
عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
بورغيدة زوبير
عضو ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
مباركي عبد القادر
عضو ممثمة الوزير المكم بالطاقة،
بف سالمة فريدة
عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ.
بختي حمزة
"..............................................كالباقي بدكف تغيير".........................................
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قرار رقـ  439مؤرخ في  09ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس
العممي لمعيد العمكـ كالتكنكلكجيا بالمركز الجامعي الكنشريسي -تيسمسيمت

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  288-11المؤرخ في  55رجب عاـ  5321الموافق  51غشت سنة 2111الذي يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمال وسير ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  214-19المؤرخ في  1رجب عاـ  5328الموافق  8يوليو سنة 2119المتمـ،
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمتّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافػق  41جانفي سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 14المؤرخ في  14جانفي  2152الذي ّ
ّ
لمعهد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي بتيسمسيمت،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعهد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي
 ًالمؤرخ في  23نوفمبر .2015
الونشريسي -تيسمسيمت ّ
يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  38مف المرسوـ التنفيذي رقـ  288-11المؤرخ في  55رجب عاـ 5321
الموافق  51غشت سنة  ،2111والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لمعهد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي الونشريسي-
تيسمسيمت ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت  ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  29ماي 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
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األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  009المؤرخ في  29ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العمكـ كالتكنكلكجيا بالمركز الجامعي الكنشريسي -تيسمسيمت
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجمس العممي لممعهد
مرابط مصطفى
مدير المعهد
جودي لخضر
مدير مساعد مكّم بالدراسات في التدرج
بغداد دمحم
رئيس قسـ عموـ المادة
بيداوي مراد
رئيس قسـ العموـ والتكنولوجيا
خراب دمحم
أستاذ
بقادة دمحم عمي
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بغالية دمحم
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بف عالية صالح الديف
أستاذ محاضر قسـ "ب"
محرر عواد
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بصغير عبد الرحماف
أستاذ محاضر قسـ "ب"
عجوج ادمحم
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بوبكر توفيق
أستاذ مساعد قسـ "أ"
مختاري دمحم
أستاذ مساعد قسـ "أ"
حمداني مصطفى
أستاذ مساعد قسـ "ب"
جيدؿ عمر
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يحدد القائمة االسمية
قػرار رقػـ  440مػؤرخ في  09ماي ّ 2016
ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعي الكنشريسي -تيسمسيمت
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنةالمعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  288-11المؤرخ في  55رجب عاـ  5321الموافق  51غشت سنةالذي يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمال وسير ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  214-19المؤرخ في  1رجب عاـ  5328الموافق  8يوليو سنةالمتمـ،
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمتّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافػق  41جانفي سنةوالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  42المؤرخ في  11فيفري  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمسلممركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت،
المؤرخ في  17مارس .2151
وبناء عمى إرساؿ المركز الجامعي لتيسمسيمت رقـ ّ 15
ً -

2151
2111
2119
2154
العممي

يػقػػػػػػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  59مف المرسوـ التنفيذي رقـ  288- 11المؤرخ في  55رجب عاـ 5321
الموافق  51غشت سنة  ،2111والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت.
المادة  :12تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت ،وفقا لمجدوؿ
الممحق بهذا القرار.
المادة  :14يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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يحدد القائمة االسمية
ممحق بالقػرار رقػـ  002المؤرخ في  29ماي  0202الذي ّ
ألعضػاء المجمس العممي لممركز الجامعي الكنشريسي -تيسمسيمت

االسـ كالمقػب

لعتيقي أحمد
عيساني أدمحم
بوراس دمحم
ديمـ عبد القادر
عالؽ عبد القادر
مرسي رشيد
عيسى دراجي

مدير
مدير
مدير
مدير
مدير
مدير
مدير
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الصفػة

المركز الجامعي ،رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي
مساعد مكم بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مساعد مكم بالدراسات في التدرج والتكويف المتواصل والشهادات
مساعد مكم باالستشراؼ والتنمية
معهد العموـ القانونية واإلدارية
معهد اآلداب والمغات
معهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
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جودي لخضر
ربوح صالح
مرابط مصطفى
دردار بشير
واضح أحمد األميف
نحاؿ حميد
زبار جالؿ
بف عالية صالح الديف
لعروسي أحمد
روشو خالد
العيداني الياس
قاسـ قادة
بف فريحة الجياللي
بوغانـ احمد
بوعافية حمزة
سحمي عبد القادر
تواتي عبد القادر

مدير معهد العموـ و التكنولوجيا
مدير معهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
رئيس المجمس العممي لمعهد العموـ والتكنولوجيا
رئيس المجمس العممي لمعهد اآلداب والمغات

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثل األساتذة عف معهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية الرياضية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثل األساتذة عف معهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية الرياضية

أستاذ ،ممثل األساتذة عف معهد العموـ
أستاذ ،ممثل األساتذة عف معهد العموـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثل األساتذة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثل األساتذة

والتكنولوجيا
والتكنولوجيا
عف معهد العموـ القانونية واإلدارية
عف معهد العموـ القانونية واإلدارية

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثل األساتذة عف معهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثل األساتذة عف معهد اآلداب والمغات
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثل األساتذة عف معهد اآلداب والمغات
ممثل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة ابف خمدوف -تيارت
أستاذ بجامعة ابف خمدوف -تيارت
مسؤوؿ المكتبة المركزية لممركز الجامعي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد لمقائمة
المؤرخ  01فيفري ،2016
يعدؿ القرار رقـ 73
ّ
قرار رقـ  441مؤرخ في  09ماي ّ 2016
ّ
االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب كالمغات بالمركز الجامعي الكنشريسي -تيسمسيمت
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  288-11المؤرخ في  55رجب عاـ  5321الموافق  51غشت سنة 2111الذي يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمال وسير ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  214-19المؤرخ في  1رجب عاـ  5328الموافق  8يوليو سنة 2119المتمـ،
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمتّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافػق  41جانفي سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد
 وبموجب القرار رقـ 74المؤرخ  15فيفري  2151الذي ّ
ّ
اآلداب والمغات بالمركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت،
المؤرخ في  51فيفري .2151
وبناء عمى إرساؿ المركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت رقـ 31
ّ
 ًيػقػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد اآلداب والمغات
بالمركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي الونشريسي-
تيسمسيمت ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
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المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي الونشريسي -تيسمسيمت  ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  29ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

المحدد
المؤرخ  20فيفري ،0202
يعدؿ القرار رقـ 70
ّ
ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ  29ماي  0202الذي ّ
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب كالمغات بالمركز الجامعي الكنشريسي -تيسمسيمت

الرقـ
0
0
0
0
0
2
7
8
9
02
00
00
00

االسـ كالمقػب

دردار بشير
مرسي رشيد
يونسي دمحم
رزايقية محمود
شري سعاد
بوعرعارة دمحم
بممصابيح خالد
تواتي خالد
بوركبة بختة
بومسحة العربي
بف سهمة كريمة
شوشاف دمحم
خم هللا بف عمي

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجمس العممي لممعهد
مدير معهد اآلداب والمغات
مدير مساعد مكّم بالدراسات في التدرج
رئيس قسـ المغة العربية وآدابها
أستاذة محاضرة قسـ"أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
مدير مخبر بحث

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  442مؤرخ في  09ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عمـ االجتماع بكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2114الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  232-52المؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152والمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ االجتماعية
 ًالمؤرخ في ّأوؿ ديسمبر .2151
واإلنسانية بجامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
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المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
بجامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

بجامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  29ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  29ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عمـ االجتماع بكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7

االسـ كالمقػب

شرفة الياس
كشيشب مراد
بميل عبد الكريـ
بدريف أماؿ
عطيل عواط
زويتي سارة
بوحنيكة ندير

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  445مؤرخ في  09ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية
األعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بكرقمة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
و
المتضمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  5321الموافق  28ديسمبر سنة 2111الذي يحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ  5343الموافق  41يناير سنة  2154الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  593-51المؤرخ في  23رمضاف عاـ  5341الموافق  55يوليو سنة 2151المتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بورقمة،
و
ّ
وبناء عمى إرساؿ المدرسة العميا لألساتذة بورقمة رقـ  39المؤرخ في  25أفريل ،2151
 ًيقػػػػػّرر
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المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  58مف المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ 5321
الموافق  28ديسمبر ،2111والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بورقمة.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بورقمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا
القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بورقمة،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
0
0
0
0
0
2
7

مػؤرخ في  29ماي  ،0202الذي يحدد القائمة
ممحق بالقرار رقـ  000ال ّ
االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بكرقمة

االسـ كالمقػب

بشكي لزهر
عبد العزيز بنونة
مسعود بف ساسي باشاغا
بمقاسـ مالكية
بف زاهي خديجة
الوناس عمي
بشكي جماؿ

الصفػة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
مدير مساعد مكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مدير مساعد مكّم بما بعد ّ
أستاذ ،ممثّل عف أساتذة المدرسة
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة قاصدي مرباح -ورقمة
أستاذ بجامعة قاصدي مرباح -ورقمة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  446مؤرخ في  09ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات -عنابة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
و
المتضمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  5321الموافق  28ديسمبر سنة 2111الذي يحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  211-18المؤرخ في  58شعباف عاـ  5341الموافق  51غشت سنة 2118المتضمف إنشاء مدرسة تحضيرية في العموـ والتقنيات بعنابة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ  5343الموافق  41يناير سنة  2154الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى إرساؿ المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات -عنابة رقـ  522المؤرخ في  52أفريل ،2151
 ًيقػػػػػّرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  58مف المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ 5321
الموافق  28ديسمبر ،2111والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات -عنابة.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات -عنابة ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات -عنابة،كل
فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  29ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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مػؤرخ في  29ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية
ممحق بالقرار رقـ  002ال ّ
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة التحضيرية في العمكـ كالتقنيات -عنابة

االسـ والمقػب

رباني فوزية
عمي راشدي محي الديف
رزايقي وسيمة
سكندراوي اعمر
طمعي عبد الوهاب
شماـ عبد الباقي
دعاس دولة
بوراس زيف الديف
جموعي السبتي
باي كماؿ
رتيمة دمحم
فارح بمقاسـ

الصفػة

مديرة المدرسة ،رئيسة المجمس العممي لممدرسة
مدير مساعد مكّم بالدراسات في التدرج والشهادات
رئيسة قسـ الفيزياء والكيمياء
رئيس قسـ التكنولوجيا
رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ الفيزياء والكيمياء
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ التكنولوجيا
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة باجي مختار -عنابة
أستاذ بالمدرسة الوطنية العميا لممناجـ والتعديف -عنابة
مسؤوؿ المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  447مؤرخ في 09ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة الكيميائية بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  5321الموافق  28ديسمبر سنة 2111الذي يحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  251-19المؤرخ في  55رجب عاـ  5328الموافق  53يوليو 2119المعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ  5343الموافق  41يناير سنة  2154الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  22جانفي  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 21ّ
الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية المتعددة
 ًالتقنيات بالجزائر المؤرخ في  11جانفي .2151
يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في  27ذو القعدة عاـ 5321

الموافق  28ديسمبر  ،2111والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات بالجزائر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  29ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  007المؤرخ في  29ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اليندسة الكيميائية بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
االسـ كالمقػب

توذرت أحمد زايد
محمبي فروجة
بف يوس الهادي
بوعراب رابح
سالطنية عمار

كياس فيروز

حدوـ صميحة

شيتور شمس الديف

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

أستاذ مشارؾ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  448مؤرخ في  09ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  5321الموافق  28ديسمبر سنة 2111الذي يحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  251-19المؤرخ في  55رجب عاـ  5328الموافق  53يوليو 2119المعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ  5343الموافق  41يناير سنة  2154الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25مارس  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 591ّ
هندسة البيئة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ هندسة البيئة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 ًبالجزائر المؤرخ في  15مارس .2151
يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  42مف المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في  27ذو القعدة عاـ 5321

الموافق  28ديسمبر  ،2111والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ هندسة البيئة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة البيئة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

بالجزائر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  008المؤرخ في  29ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ ىندسة البيئة بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
االسـ كالمقػب

غريب حسيف
عرار جازية
عبدي (ـ) حيدر نادية
معمري نبيل
نعماف عبد القادر
كيتوس ويزة
مزيغي أحمد

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذة
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يعدؿ القرار رقـ  1201المؤرخ في  29نكفمبر 2015
مؤرخ في 09ماي ّ 2016
قرار رقـ ّ 449
المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة
ّ
ّ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  5321الموافق  28ديسمبر سنة 2111الذي يحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها و سيرها،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  254-19المؤرخ في  55رجب عاـ  5328الموافق  53يوليو 2119ّ
المعدؿ،
المتعددة العموـ لمهندسة المعمارية والعمراف،
تحويل المدرسة
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ  5343الموافق  41جانفي سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ  5215المؤرخ في  28نوفمبر  2151الذي ّالمتعددة العموـ لمهندسة المعمارية والعمراف،
لممدرسة
ّ
المتعددة العموـ لمهندسة المعمارية والعمراف رقـ  391المؤرخ  11أفريل ،2151
وبناء عمى إرساؿ المدرسة
ّ
 ًيػقػػػػػػػػػػػػػػػػرر

المتعددة العموـ
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة
ّ
لمهندسة المعمارية والعمراف.
المتعددة العموـ لمهندسة المعمارية والعمراف،
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة
ّ
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المتعددة العموـ لمهندسة المعمارية والعمراف،
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة
ّ
كل فيما يخصال ،بتطبيق أحكاـ هذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29ماي 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

يعدؿ القرار رقـ  0020المؤرخ في  09نكفمبر 0200
ممحق بالقرار رقـ 009
المؤرخ في  29ماي  0202الذي ّ
ّ
المتعددة العمكـ لميندسة المعمارية كالعمراف
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة
ّ
ّ
الرقـ
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االسـ كالمقػب

زروالة دمحم الصالح
جيار كهينة أماؿ
حسيف دمحم
زكاغ رشيدة
مسعوداف ماها
شناوي يوس

الصفػة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
التدرج والبحث العممي
مديرة مساعدة مكّمفة بما بعد ّ
مدير مساعد مكّم بالدراسات
مديرة مساعدة مكّمفة بالتّكويف المتواصل والعالقات الخارجية
رئيسة قسـ التحضيري المدمج
أستاذ ،ممثّل عف أساتذة المدرسة
ممثّل عف األساتذة المساعديف

7

واقيني ياسيف

8

بعوني الطاهر

مدير مخبر المدينة ،العمراف والتنمية المستدامة

9

قصاب تسورية

مديرة مخبر المدينة ،الهندسة المعمارية والتراث

02

شابي شمروؾ نعيمة

مديرة مخبر الهندسة المعمارية والبيئة

00

مقراني مراد

أستاذ مشارؾ

00

ساسي بودماغ سعاد

أستاذة بجامعة قسنطينة 4

00

بمكحل عز الديف

أستاذ بجامعة دمحم خيضر -بسكرة

00

مصطفاوي سميمة

مسؤولة المكتبة
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ
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قرار رقـ  450مؤرخ في 09ماي  ،2016يحدد القائمة
اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الطارؼ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  52منال،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  232 –52المؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة ،2152والمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ ،ال سيما المادة  2منال،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة ،2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يػقػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  52مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ

 5323الموافق  24غشت سنة  ،2114المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الطارؼ.

المادة  :0تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الطارؼ في الجدوؿ الممحق لهذا القرار.
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  29ماي 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -0األعضاء المعينكف:
اإلسـ كالمقب
-

نمامشة دمحم
خربي وسيمة
جيالني عز الديف
لهمور زياني رحيمة
مموعجمي فطيمة زهرة
مراح دمحم
عبد الدايـ أحمد
داودي هاروف
طيبي عمي
زحنيت دمحم عدناف
كورد عبد الحي
عقوف حورية

األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الطارؼ
الصفة

رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الييئة

ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثمة الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثمة الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثمة الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكم بالعدؿ،
ممثل الوزير المكم بالتجارة،
ممثل الوزير المكم بالثقافة،
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكم بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثمة الوالي
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 -0األعضاء المنتخبكف:
اإلسـ كالمقب

 بف نخمة أحمد حميـ رشيد شرفة إلياستخنوني أسماء قاسمي شاكر أيت بارة عادؿ بوخريس رفيق زهاني نجالء رزؽ هللا جماؿ جندي لياس-عيساوي بمقاسـ

الصفة

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

-بف خروؼ عبد السالـ عضو

الييئة

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلجتماعية واإلنسانية،
ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ والتكنولوجيا،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثل منتخب عف الطمبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  451مؤرخ في  10ماي  ،2016يعدؿ القرار رقـ  294المؤرخ في  22جكيمية 2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة المدية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ، 2114يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  52منال،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  55-18المؤرخ في  7محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة ، 2118المتضمف إنشاء جامعة المدية ،المعدؿ و المتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  283المؤرخ في  22جويمية  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة المدية.

يػقػػػػػػرر

المادة األكلى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  283المؤرخ في  22جويمية  ،2154والمذكػور أعال  ،كما هو
محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حػرر بالجزائر في  02ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
الثالثي الثاني 2016
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 -0األعضاء المنتخبكف:

الصفة

الييئة

االسـ كالمقب

-مزاري توفيق عبد الصمد

عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية

 -هيصاـ موسى

عضو

 -زوقاي دمحم

 -خميل عبد القادر

عضو
عضو

 -عبد هللا الحاج عبد هللا

عضو

 -فخار هشاـ

عضو

 -جودي بوعمرة

عضو

 -ولد التركي حسيف

عضو

 -بوبكر جابر

عضو

 -شيكر فؤاد

 -براهيمي دمحم

عضو
عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ والتكنولوجيا

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف

ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

ممثل منتخب عف الطمبة
ممثل منتخب عف الطمبة

"....................................كالباقي بدكف تغيير"............................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  452مؤرخ في  11ماي  2016يعدؿ كيتمـ القرار رقـ  977المؤرخ في  15ديسمبر 2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعيف تيمكشنت ،المعدؿ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة  ،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  288-11المؤرخ في  55رجب عاـ  5321الموافق  51غشت سنة 2111الذي يحدد مهاـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمال و سير  ،السيما المادة  51منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  211-19المؤرخ في  1رجب عاـ  5328الموافق 8يوليو سنة  2119والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت ،المتمـ،السيما المادة  2منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  877المؤرخ في  51ديسمبر  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمركز الجامعي بعيف تيموشنت ،المعدؿ.
يقػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :يعدؿ ويتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  877المؤرخ في  51ديسمػبر  ،2154المعدؿ والمذكور
أعال  ،كما هو محدد في الجدوؿ الممحق لهذا القرار.

المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بعيف تيمكشنت

 -0األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
منصور خوجة فاتح
حمزاوي نصيرة
بممبروؾ دمحم
مصطفاوي قويدر

الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو

خمدوف عبد الرحيـ
ابراهيـ بف عبدالرحماف

عضو
عضو

فالح ناصر
عينة دمحم
قيدجي عبدالرحماف

هامل مراد
بف شيخ مصطفى
 - 2األعضاء المنتخبكف:
الصفة
اإلسـ ك المقب
عضو
بمعربي لحسف
عضو
حمادي يوس
عضو
منقور عبد الجميل
عضو
عشوي نصرالديف
عضو
كروـ موفق
عضو
بف شري قدور
عضو
سمطاني العربي
عضو
مغربي دمحم
عضو
غراب دمحم
عضو
بمغراس كماؿ

عضو
عضو
عضو

عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي و البحث العممي،
ممثمة الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكم بالتكويف و التعميـ المهنييف،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكم بالعمل و التشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكم بالتجارة،
ممثل الوزير المكم
ممثل الوزير المكم

ممثل الوزير المكم
ممثل الوالي.

منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب

عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف

بالصناعة و المناجـ،
بالثقافة،

بالموارد المائية و البيئة،

الييئة
سمؾ األساتذة لمعهد العموـ،
سمؾ األساتذة لمعهد التكنولوجبا،
سمؾ األساتذة لمعهد اآلداب والمغات،
سمؾ األساتذة لمعهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،
سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المساعديف،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
الطمبة،
الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  453مؤرخ في  11ماي  ،2016يعدؿ القرار رقـ  275المؤرخ في
 25مارس  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز
البحث العممي كالتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي كالثقافي ،المعدؿ كالمتمـ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  513-53المؤرخ في  1رجب عاـ  5341الموافق  1مايو سنة  2153والمتضمفتعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  251 - 82المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  5352الموافق  24ماي سنة 5882والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي ،المعدؿ والمتمـ،
السيما المادة  3منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  481-55المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  5342الموافق  23نوفمبر سنةيحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما
 2155والذي ّ
المادة  54منال.
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في 59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة ،2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  271المؤرخ في  21مارس  ،2153الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركزالبحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي ،المعدؿ والمتمـ.
يقػػػػػػرر
المادة األكلى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  271المؤرخ في  21مارس  ،2153المعدؿ والمتمـ والمذكور
أعال وتحرر كما يأتي:

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

تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي

والثقافي ،كما يمي:

بالنسبة لممثمي مؤسسات الدكلة :

 السيدة يحياوي زايدي رشيدة ،ممثمة وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسة، -السيد زبوج دمحم ،ممثال عف الوزير المكم

بالمالية،

 -السيدة قالز ويزة ،ممثمة عف الوزيرة المكمفة بالثقافة،

 السيد أرزقي سميماف ،ممثال عف الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية، -السيد عابد دمحم ،ممثال عف الوزير المكم

بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

 -السيد أيت احسف رابح ،ممثال عف الوزير المكم

بالداخمية والجماعات المحمية،

 -السيد ريابي زاكي زهير ،ممثال عف الوزير المكم

بالتكويف والتعميـ المهنييف".

 السيد بف ديب دمحم ،ممثال عف الوزير المكماألعضاء اآلخريف :

 -السيد بف زنيف بمقاسـ

بالعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعي،

مدير المركز

 -السيد دمحمي سيدي دمحم

مدير وحدة البحث

 -السيد يعالوي أحمد

مدير وحدة البحث

 -السيد عطوي براهيـ

 السيدة بف إيدير فتيحة -السيد بكوش عمارة

مدير وحدة البحث

مدير وحدة البحث

رئيس المجمس العممي"

" .............................والباقي بدوف تغيير."...............................
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قرار رقـ  454مؤرخ في  11ماي  ،2016يتمـ القرار رقـ  226المؤرخ في  30سبتمبر2012
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في البيكتكنكلكجيا
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 - 15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  449-17المؤرخ في  58شواؿ عاـ  5329الموافق  45أكتوبر سنة ،2117والمتضمف إنشاء مركز البحث في البيوتكنولوجيا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  481-55المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  5342الموافق  23نوفمبر سنة ،2011الذي يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما
المادة  25منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  41سبتمبر  ،2152الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلمركز البحث في البيوتكنولوجيا.
يقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تتمـ المادة األولى مف القرار رقـ  226المؤرخ في  41سبتمبر  ،2152والمذكور أعال وتحرر كما
يأتي:
"المادة األكلى(................................. :بدوف تغيير)،..................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا كما يأتي:
 (..................................بػدوف تغػيير)..................................
األعضاء بحكـ القانكف:
مديرة المركز،
 بف بوزة حميمةمدير وحدة بحث".
 صنهاجي كماؿالمادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار مؤرخ في  15ماي  2016يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعػػة عبد الرحمػاف ميػرة بجايػػة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  14/11المؤرخ في  51جويمية سنة  ،2111المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  578/92المؤرخ في  51ماي سنة  ،5892المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويػمها،
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 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  414/92المؤرخ في  55سبتمبر سنة  ،5892المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77/54المؤرخ في  41جانفي سنة  ،2154المحدد لصالحيات وزيرالتعميـ العاليوالبحث العممػي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  418-51المؤرخ في  11ديسمبر سنة  ،2151يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 259-89المؤرخ في  17جويمية سنة  ،5889المتضمف إنشاء جامعػة بجاية،
ػر لممحضر المؤرخ في  22فيفري سنة  ،2151المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة والعماؿ
 نظػ ػ ػ ًافي لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة بجايػػة،
ػر لممحضر المػؤرخ في  21فيفري سنة  ،2151المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدى
 نظػ ػ ػ ًاجػامعػػة بجايػػة،
يقػػػػػػػرر
المػادة األكلى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعػة عبد الرحماف ميرة بجايػة،
المػادة  :0تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ:
األعضاء الدائمكف :
 –15عيسات كماؿ،
 –13طواهرية بوعالـ،
 –17بوعكاز عقيمة،

 –12مهداوي إدير،
 –11جميل العيد،
 –19آيت موهوب فريدة،

 –14محند شري حسيف،
 –11محفوظي زينة كهينة،
 –18بمعيد زهير،

األعضاء اإلضافيكف:
 – 12ميهوب سمير،
 –15إمادالو نادية،
المػادة  :0تسري عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )14سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المادة  :0يكمػ السيػد مديػر جامعػة عبد الرحاف ميرة بجايػة ،بتنفيػذ هػذا القػرار ،الذي سينشػر في النشػرة الرسمية
لو ازرة التعميػـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار مؤرخ في  15ماي  2016يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريػة الخدمػات الجامعيػة الكادي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  14/11المؤرخ في  51جويمية سنة  ،2111المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  578/92المؤرخ في  51ماي سنة  ،5892المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  414/92المؤرخ في  55سبتمبر سنة  ،5892المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
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 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77/54المؤرخ في  41جانفي سنة  ،2154المحدد لصالحيات وزيرالتعميـ العاليوالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  93/81المؤرخ في  22مارس سنة  ،5881المتضمف إنشاء الديواف الوطنيلمخدمات الجامعية وتنظيمال وعممال ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  452/14المؤرخ في  53سبتمبر سنة
،2114
 بمقتضى القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في  24ديسمبػر سنة  ،2154يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزاري المشتػرؾالمػؤرخ في  22ديسمبر سنة  ،2113المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة لها ومشتمالتها،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  51أفريل سنة  ،2151المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدىمديرية الخدمات الجامعية الوادي.
يقػػػػػػرر
المػادة األكلى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية الوادي،
المػادة  :0تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ
األعضاء الدائمكف :
 –14طبي سعادة،
 –12لوصي نصر الديف،
 –15حمي عبد الناصر،
 –11مناعي سي اإلسالـ –11 ،الشايب عبد الكامل،
 –13طرية صبرينة،
 –17عوادي مبروكة،

األعضاء اإلضافيكف:
 –15بوقطاية فاطمة الزهراء –12 ،طميبة سعاد،
المػادة  :0تسري عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )14سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :0يكم السيد مديػر الخدمات الجامعية الوادي ،بتنفيذ هذا القرار ،الذي سينشر في النشػرة الرسمية لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  455مؤرخ في  16ماي  ،2016يعدؿ القرار رقـ  147المؤرخ في أكؿ أفريل 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تممساف
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  549 - 98المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  5318الموافق أوؿ غشت سنة ،5898والمتضمف إنشاء جامعة تممساف ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  4منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  52منال،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة ،2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  537المؤرخ في أوؿ أفريل  ،2151الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة تممساف.
يػقػػػػػػرر
المادة األكلى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  537المؤرخ في أوؿ أفريل  ،2151المعدؿ والمذكػور أعال ،
كماهو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -0األعضاء المعينكف:
اإلسـ كالمقب
عبابو أسيا
بهمولي هشاـ دمحم
رماش رمضاف
بوخاري عبد الحميد
عتبي بختة
طعاف دمحم لطفي
خميل دمحم توفيق
همساس نور الديف
هميمي عمور
تستاني طياف
حاكـ حبيبة
دلة عدة
فتوحي دمحم
بحة مراد
سونة بف عمر

حػرر بالجزائر في  02ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تممساف
الصفة
رئيسة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثمة الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثمة الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكم بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
ممثل الوزير المكم بالعدؿ،
ممثل الوزير المكم بالتجارة،
ممثل الوزير المكم بالثقافة،
ممثمة الوزير المكم بالسكف والعمراف والمدينة،
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكم بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزير المكم بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية
ممثل الوالي.

".................................كالباقي بدكف تغيير"........................................

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  456مؤرخ في  16ماي  ،2016يعدؿ القرار رقـ  82المؤرخ في  13فيفري 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية

في العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بكىراف

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  5321الموافق  28ديسمبر سنة 2111الذي يحدد مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة و القواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  51من ػػال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  161-10المؤرخ في  51رجب عاـ  5345الموافق  29يونيو غشت سنة 2151والمتضمف إنشاء المدرسة ال تحضيرية في العموـ االقتصادية و التجارية و عموـ التسيير بوهراف ،السيما المادة 4
منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  92المؤرخ في  54فيفري سنة  2151الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بوهراف.
يقػػػػػػػرر
المادة األكلى :يعػدؿ الجػدوؿ الممحق بالقرار رقـ  92المؤرخ في  54فيفري  ،2151والمػذكور أعال  ،كما هو
محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  02ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بكىراف.
 - 0األعضاء المعينكف:
القطاع
الصفة
االسـ كالمقب
رئيسا ممثمة الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
بف حراث نصيرة
عضو ممثل الوزير المكم بالمالية،
أيوب بف عودة
عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
سميماني ارزقي
عضو ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
طويل عبد القادر
عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
شعيب دمحم

" ....................................كالباقي بدكف تغيير"..........................................

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قرار رقـ  457مؤرخ في  17ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ
التجارية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريج

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في 23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة

المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2114الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  233-52المؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  29فيفري ،2151
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج ّ
يقػػػػرر
ّ

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ 1424

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بجامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج ،كل
فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  07ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػرار رقػـ  007المػؤرخ في  07ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ التجارية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بكعريريج
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
عبادي دمحم
0
رئيس القسـ
زميت فؤاد
0
أستاذ محاضر قسـ "أ"
جيطمي دمحم الصغير
0
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عقوف عبد السالـ
0
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بف فرج زوينة
0
أستاذ مساعد قسـ "أ"
لحسيف عبد القادر
2
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف قطاؼ أحمد
7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قرار رقـ  458مؤرخ في  17ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ
االقتصادية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي-برج بكعريريج

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في 23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2114الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  233-52المؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  21فيفري ،2151
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج ّ
يقػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج ،كل
فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  07ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػرار رقػـ  008مؤرخ في  07ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ
االقتصادية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بكعريريج
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7
8

االسـ كالمقػب

قايدي خميسي

لعايب وليد
بركاف يوس
بف منصور موسى
زنكري ميمود
حاجي فطيمة
سراي صالح
بوعيطة عبد الرزاؽ

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  459مؤرخ في  17ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
عمكـ المادة بكمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بكعريريج
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  244-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
 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 المادة بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم
 ًالمؤرخ في  26جانفي ،2016
البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج ّ
يقػػػػرر
ّ

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير
اإلبراهيمي -برج بوعريريج.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم
البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج ،كل
فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  07ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػرار رقػـ  009المػؤرخ في  07ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عمكـ المادة بكمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بكعريريج
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7

االسـ كالمقػب
خالدي دمحم رضا
فركوس هناء
شاللي نصر الديف
شوتري حسينة
كحوؿ عبد الحميـ
مولى البغدادي
ثابتي سميمة

الصفػة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ
أستاذة
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  460مؤرخ في  17ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
اإللكتركميكانيؾ بكمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بكعريريج
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
و
المتضمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  244-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
 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 اإللكتروميكانيؾ بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
 ًالمؤرخ في  16ديسمبر ،2015
دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج ّ

يقػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروميكانيؾ بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم
البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتروميكانيؾ بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم
البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج ،كل
فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  07ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػرار رقػـ  022المػؤرخ في  02ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اإللكتركميكانيؾ بكمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بكعريريج
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7

مداد منير
صخارة سعدي
بوزيد عبد الرزاؽ
حميميد مراد
بف أهدوقة الصديق
بحيج خميصة
خنفر رياض

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد لمقائمة االسمية
المؤرخ في  25فيفري 2015
يعدؿ القرار رقـ 89
ّ
قرار رقـ  461مؤرخ في  17ماي ّ ،2016
ّ
ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ بكمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بكعريريج

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
و
المتضمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  244-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 89المؤرخ في  25فيفري  2015الذي ّ
ّ
اإللكترونيؾ بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة برج بوعريريج ،
المؤرخ في  04مارس ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج رقـ ّ 74
 ًيقػػػػّرر

المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية العموـ
والتكنولوجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة دمحم
البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج ،كل
فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  07ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد لمقائمة
المؤرخ في  00فيفري 0200
يعدؿ القرار رقـ 89
ّ
ممحػػق بالقػرار رقػـ  020المػؤرخ في  07ماي  0202الذي ّ
ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ بكمية العمكـ كالتكنكلكجيا بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بكعريريج
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7
8

االسـ كالمقػب

روابح خالد
لعوامري أسماء
بوتوت فريد
بوبترة جماؿ
عيدؿ صميح
مسالي زبيدة
حسيف غربي عبد النور
مزغاش صالح الديف

رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

الصفػة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد لمقائمة االسمية
المؤرخ في  25فيفري 2015
يعدؿ القرار رقـ 91
ّ
قرار رقـ  462مؤرخ في  17ماي ّ ،2016
ّ
ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بكعريريج

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
و
المتضمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  244-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 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 لكمية
 وبموجب القرار رقـ 91المؤرخ في  25فيفري  2015الذي ّ
ّ
العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة برج بوعريريج،
المؤرخ في  04مارس ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج رقـ ّ 74
اء عمى ً
 وبن ًيقػػػػػرر
ّ
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية
واإلنسانية بجامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة دمحم البشير
اإلبراهيمي -برج بوعريريج ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراهيمي -برج بوعريريج ،كل
فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػػ ػػ ػػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػػ

حػرر بالجزائر في  07ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

المحدد لمقائمة
المؤرخ في  00فيفري 0200
يعدؿ القرار رقـ 90
ّ
ممحػػػق بالقػػرار رقـ  020المؤرخ في  07ماي  ،0202الذي ّ
ّ
االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -برج بكعريريج
الصفػة
االسـ والمقػب
الرقـ
5
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف
مسعوداف أحمد
قسـ العموـ االجتماعية
2
عميد الكمية
زرواتي رشيد
نائب العميد مكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
بمقاسـ الحاج
4
3
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
قرزيز محمود
نائب العميد مكّم بما بعد ّ
1
رئيس قسـ العموـ االجتماعية
سالقجي العيد
ممثّل عف األساتذة المساعديف
جغبمو حمزة
1
7
ممثّل عف األساتذة المساعديف
نوي عمار
9
مسؤوؿ المكتبة
مراكشي حساف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  463مؤرخ في  21ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهاـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة  ،2السيما المادة  2منال،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
يػقػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  52مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
 5323الموافق  24غشت سنة  ،2114المعدؿ والمتمـ ،و المذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة .2
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة  2في الجدوؿ الممحق لهذا القرار.
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -0األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
جكوف عبد الحميد
عقوف عمر
بف المجات سميرة
بوهالي دمحم
كحموؿ داود
بف قدوار صالح
عمورة فوزي
بوقريعة عبد العزيز
عممي دمحم
تميمي فوغالي
هادؼ نور الديف
 -0األعضاء المنتخبكف:
االسـ والمقب
سحنوف دمحم
بشاينية ساعد
بوسنة عبد الوافي زهير
بف مرزوؽ جماؿ
قموح ناجية
سياؼ فؤاد
زواش زهير
بقاسمي عبد المالؾ
عميور التوفيق
حريش رياض
طوماش عبد الرحيـ
الشيخ فطيمة

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 0
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

القطاع
الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي
الوزير المكم بالمالية
الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف
الوزير المكم بالتربية الوطنية
الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
الوزير المكم بالتجارة
الوزير المكم بتكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ
الوزير المكم بالشباب والرياضة
الوزيرة المكمفة بالثقافة
الوالي.

الهيئة
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثمة منتخبة عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثل منتخب عف
ممثمة منتخبة عف

األساتذة لكمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
األساتذة لكمية العموـ اإلنسانية و العموـ اإلجتماعية
األساتذة لكمية عمـ النفس وعموـ التربية
األساتذة لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ
األساتذة لمعهد عمـ المكتبات والتوثيق
األساتذة لمعهد عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
سمؾ األساتذة المساعديف
سمؾ األساتذة المساعديف
الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ الخدمات
الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ الخدمات
الطمبة
الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قرار رقـ  464مؤرخ في  21ماي  ،2016يتضمف تعييف أعضاء
المجمس الكطني لتقييـ البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  154-14المؤرخ في  5رجب عاـ  1435الموافق  5مايو سنة  ،2014المتضمفتعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  35-10المؤرخ في  5صفر عاـ  1431الموافق  21يناير سنة  ،2010الذي يحددمهاـ المجمس الوطني لتقييـ البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتشكيمتال وكيفيات سير ،السيما المادة  6منال،
 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  13مارس  ،2016المتضمف تعييف أعضاء المجمس الوطني لتقييـ البحثالعممي والتطوير التكنولوجي،
يقػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  545المؤرخ في  54مارس  ،2151والمذكور أعال  ،كما ياتي:
القائمة االسمية ألعضاء المجمس الوطني لتقييـ البحث العممي والتطوير التكنولوجي
بعنكاف رؤساء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي كالتقني كبرمجتو كتقكيمو:
زروالة دمحم صالح
بوكر اززة حسني
فرفارة دمحم ياسيف
يمس شاوش عبد الكريـ
بف زياف عبد الباقي
بف زاوي عبد السالـ
بنبوزة حميمة
غوالي نور الديف
العابد سي الديف
حروادي فريد

السكف والتعمير والبناء والنقل واألشغاؿ العمومية،
العموـ اإلنسانية والتاريخ،
القانوف،االقتصاد والمجتمع،
التهيئة اإلقميمية ،البيئة والخاطر الكبرى،
المواد األولية والطاقة،
التربية ،الثقافة واالتصاؿ،
الصحة وعموـ األحياء،
العموـ األساسية،
التكنولوجيا والصناعة،
الفالحة ،الموارد المائية والصيد البحري.

"....................................والباقي بدوف تغيير."....................................
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  465مؤرخ في  22ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمتجارة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد مهػػاـ المدرسػ ػػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  10من ػػال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  216-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو سنة 2008والمتضمف 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:
يقػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  51مف المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ 5321

الموافق  28ديسمبر سنة  ،2111والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمتجارة.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمتجارة طبقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 - 0األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
بوخزاطة جماؿ
مبربش ظريفة
يحياوي دمحم
دحموف صالح الديف
بف ساسي قدور
زبيري عبدالحكيـ
عبدالكريـ مصطفى
ولد يوس حميد
شايب مصطفى
ينات هاشمي
 - 2األعضاء المنتخبيف:
االسـ كالمقب
قدوري عمار
نصيب حفيزة
بف دلهوـ معاشو
بمعمري مقداد
ضاوي عزالديف
بف حمو أسامة عبد الودود
مباركية حمزة

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لمتجارة.
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثمة الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكم التجارة،
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكم بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة،
ممثل المص الوطني لمخبراء المحاسبيف.
القطاع
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذوي مص األستاذية،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثل منتخب عف الطمبة،

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ
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قرار رقـ  466مؤرخ في  22ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الكطنية العميا لمفالحة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  5321الموافق  28ديسمبر سنة 2111الذي يحدد مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  51من ػػال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-19المؤرخ في  55رجب عاـ  5328الموافق  53يوليو سنة 2119والمتضمف تحويل المعهد الوطني لمفالحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
يقػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  51مف المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ
 5321الموافق  28ديسمبر سنة  ،2111والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمفالحة.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمفالحة طبقا لمجدوؿ الممحق بهذا
القرار.
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الكطنية العميا لمفالحة

 - 0األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
منصور خوجة فاتح
لونيس دمحم
شالؿ عبدالرحماف
عودار نورالديف
بف ساسي قدور
خوالد ليندة
عبدالكريـ مصطفى
قريشي حمانة فضيمة مميكة
بوقروة عمر
بمحمر عبدالكريـ

الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

 - 2األعضاء المنتخبيف:
االسـ كالمقب
بدراني سميماف
بودومة دليمة
موحوش ابراهيـ

الصفة
عضو
عضو
عضو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكم بالتكويف و التعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثمة الوزير المكم بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
ممثمة الوزير المكم بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزير المكم بالموارد المائية والبيئة.
ممثل الوزير المكم بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية.
القطاع
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ االقتصاد الريفي،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لقسـ اإلنتاج الحيواني،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ الهندسة الريفية،
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بمعربي بارودي
داود يوس
دومانجي صالح الديف
لوانشي مريـ
فرحات زوليخة
بمطرش دمحم
حميداتو دمحم لميف
بوشارب ابراهيـ
طالح سهاـ
لعبادي رضواف
عوير نو ارلديف
مجادبي منير
وعبادي ساحر إكراـ

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ اإلنتاج النباتي،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ عمـ التربة،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ عمـ الحيواف الزراعي والغابي،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لقسـ عمـ النبات،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة لقسـ التكنولوجيا الغذائية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ الغابات وحماية الطبيعة،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لقسـ القسـ التحضيري،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثمة منتخبة عف الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػػرار رقػػـ  469مػػػػؤرخ فػي  22ماي  ،2016يتػضمػف إعػالف
نتػائج الػدكرة الثػامػنػة عشرة لمػجنػة الكطنية لتػقػييـ البػاحثيف

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المػرسػوـ الػتػنػفػيػذي رقـ  545-19المؤرخ في  27ربيع الثاني عػاـ  5328الموافق  4مايو سنػػة 2119المتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ؛
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 –54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عػاـ  5343الموافق  41يناير سنػػة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي؛
 وبنػاء عمى القػرار رقـ  438المػؤرخ في  23ديسمبر  2118الذي يحدد تنظيـ المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيفوسيرها ،السيما المادة  54منال؛
 وبنػاء عمى القػرار رقـ  5152الػمؤرخ في  21ديسمبر  2154الذي يتضمف تشػكيمػة المػجنػة الوطػنية لتقييـالبػاحثيػف؛
 وبناء عمى مصادقة المػجػنة الوطػنية لتػقييـ البػاحثيف في دورتها الثامنة عشرة المنعقدة في  11مارس ،2151عمى محػاضر اجتمػاعػات فػروعػها؛
يػقػػػػػػرر
المادة األكلى :يعتبر المترشحوف اآلتية أسمائهـ والمرتبوف حسب درجة اإلستحقاؽ ،مؤهموف لشغل رتبة مدير
بحث.
فرع عمكـ الككف ،األرض كالحياة:
المعهد الوطني الجزائري لمبحث الزراعي
بف بمقاسـ عبد القادر
المعهد الوطني لألبحاث الغابية
زعموـ دمحم
فرع العمكـ األساسية:
مركز تنمية الطاقات المتجددة
بكوش سيدي دمحم األميف
مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
بنية حاج دمحم
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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فرع العمكـ اإلجتماعية كاإلنسانية:
حاشيد مميكة
حيرش بغداد دمحم

المركز الوطني لمبحوث في عصور ماقبل التاريخ وعمـ اإلنساف والتاريخ
مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي

المادة  :0يعتبر المترشحوف اآلتية أسمائهـ والمرتبوف حسب درجة اإلستحقاؽ ،مؤهموف لشغل رتبة أستاذ بحث
قسـ أ.
فرع عمكـ الككف ،األرض كالحياة :
أوسعدو فريدة
يمس شاوش لطفي
بف زيادة مبروؾ
مزاري عز الديف

فرع عمكـ كتكنكلكجيا:

حميطوش ضياء الديف
حداد مهدي
قروي موسى سفياف
لوراري جهيدة
قوميداف عائشة باية

فرع العمكـ اإلجتماعية كاإلنسانية:
نوار فؤاد
بادي ديدة
المستاري جياللي
صاري لطيفة

فرع العمكـ األساسية:

عبد الواحد سمير

مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية
مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية
مركز تنمية الطاقات المتجددة
المعهد الوطني الج ازئري لمبحث الزراعي

مركز البحث العممي والتقني في التحميل الفيزيائي الكيميائي
الوكالة الفضائية الجزائرية
الوكالة الفضائية الجزائرية
مركز البحث العممي والتقني في التحميل الفيزيائي الكيميائي
مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي
المركز الوطني لمبحوث في عصور ماقبل التاريخ وعمـ اإلنساف والتاريخ
مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي
المركز الوطني لمبحوث في عصور ماقبل التاريخ وعمـ اإلنساف والتاريخ
مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

المادة  :0يكم المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي والمدير العاـ لموكالة الفضائية الجزائرية ومديري
المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي المعنييف كل فيما يخصال ،بتنفيذ هذا القرار الذي
يسري مفعولال إبتداء مف  11مارس .2151
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  470مؤرخ في  23ماي  ،2016يعدؿ كيتمـ القرار رقـ  977المؤرخ في  7أكتكبر 2015
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف ،المعدؿ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب عػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو سػػنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ.
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 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  209-01المػػؤرخ فػػي  2جمػػادى األولػػى عػػاـ  1422الموافػػق  23يوليػػو سػػنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة الشم  ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة ،2003الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77-13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  977الم ػػؤرخ فػػي  7أكتػػوبر  ،2015الػػذي يح ػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء مجم ػػس إدارةجامعة الشم  ،المعدؿ.
يػقػػػػػرر
المادة األكلى :يعػدؿ ويتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار قـ  977المؤرخ في  7أكتوبر  ،2015المعدؿ والمذكػور أعال ،
كماهو محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف

 -0األعضاء المعينكف:
اإلسـ كالمقب
شاهد العربي
لكحل دمحم
إزروؽ إزغايمي حكيـ
فشيت أبوبكر
بف يحي دمحم
أحمد بف حميدة
الهامل بمخير
لطرش سفياف
بمعيد دمحم مختار
كشود السبتي
حميد بدر
معزوز فتحي مصطفى
معراؼ الحاج
مودع أحمد
لعرؾ دمحم
أحمد عبد الواحد
 -0األعضاء المنتخبكف:
اإلسـ كالمقب
الميمودي خالد
غربي دمحم
رنيمة أحمد
قيطارني دمحم
بف عربية راضية

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
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القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزيرة المكم بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكم باألشغاؿ العمومية،
ممثل الوزير المكم بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزير المكم بالموارد المائية والبيئة
ممثل الوزير المكم بالتجارة،
ممثل الوزير المكم بالسكف والعمراف والمدينة،
ممثل الوزير المكم بالشباب والرياضة،
ممثل الوزير المكم بالثقافة،
ممثل الوزير المكم بالعدؿ،
ممثل الوالي.

ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثمة منتخبة

عف
عف
عف
عف
عف

األساتذة
األساتذة
األساتذة
األساتذة
األساتذة

الييئة
لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي،
لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية،
لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية،
لكمية المغات األجنبية،
لكمية اآلداب والفنوف،
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غريسي دمحم
بوفميح نبيل
سعيدي جماؿ
سبع بوعبد هللا
فالؽ دمحم
حميمي بف شرقي
قوالؿ عبد القادر
بف غالية دمحم أميف
ديف دمحم
قسوؿ دمحم نجيب

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الهندسة المدنية والمعمارية،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة،
ممثل منتخب عف األساتذة لمعهد التربية البدنية والرياضية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثل منتخب عف الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  472مؤرخ في  24ماي  ،2016يعدؿ ك يتمـ القرار رقـ  249المؤرخ في  17أفريل 2016
المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب عػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو سػػنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  129-08الم ػػؤرخ ف ػػي  27ربي ػػع الث ػػاني ع ػػاـ  1429المواف ػػق  03م ػػايو س ػػنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
 وبناء عمى القػرار الػوزاري رقػـ  248المػؤرخ فػي  17أفريػل  2016المتضػمف فػتح مسػابقة عمػى أسػاس الشػهاداتواألعماؿ مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي.
 وبعد التشاور مع و ازرة الصحة والسكاف واصالح المستشفيات.يقػػػػػػرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل وتتميـ بعض أحكاـ القرار الوزاري رقـ  249المػؤرخ فػي  17أفريػل
 2016المذكور أعال .
المػػػػػػادة  :2تعدؿ المادة الثانية مف القرار رقـ  249المؤرخ في  17أفريل  2016المذكورة أعال وتحرر كاآلتي:
"المػػادة :2يحػػدد عػػدد مناصػػب األسػػاتذة المحاضػريف االستشػػفائييف الجػػامعييف قسػػـ "أ" المطمػػوب شػػغمها
بسػػتمائة وسػػتة ( )606مػػف بينهػػا تسػػعة وسػػتوف ( )69بعنػواف الصػػحة العسػػكرية ،موزعػػة حسػػب الهيكػػل
االستشفائي الجامعي والتخصص طبقا لمممحق المرفق بهذا القرار".
المػػػػادة  :3تعدؿ المادة الثالثة مف القرار رقـ  249المؤرخ في  17أفريل  2016المذكورة أعال وتحرر كاآلتي:
"المػػادة :3يحػػدد تػػاريخ إنهػػاء التسػػجيالت لممسػػابقة بخمسػػة وعشػريف ( )25يومػػا عمػػل ابتػػداء مػػف تػػاريخ
اإلشهار عف المسابقة".
المػػػػادة  :4يعدؿ ويتمـ ممحق القرار الوزاري رقـ  249المؤرخ في  17أفريل  ،2016كما يأتي:

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً هصطفى تاشا :

 فتح منصب واحد إضافي()01في تخصص طب أمراض الجمد -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص طب األن

 -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص طب القمب

واألذف والحنجرة

()Dermatologie
()ORL
()Cardiologie

)(Sce.Cardiologie A2
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 -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص الطب الداخمي

()Médecine Interne

)(Sce.Cardiologie A2

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً تاب الىاد:

-فتح منصب واحد إضافي ( )01في تخصص طب أمراض الرئة والصدر

()Pneumo-Phtisiologie

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً تًٌ هطىش:

-فتح منصب واحد إضافي ( )01في تخصص طب العمل

()Médecine du Travail

منصب تخصص الصيدلة الجالينوسية يفتح بمصمحة المخبر المركزي األـ والطفل

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً حطٍي داي :

 -فتح منصبيف إضافييف( )02في تخصص طب األوبئة

()Epidémiologie

)(SEMEP

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً الثلٍذج :

 -فتح منصبينإضافييف( )02في تخصص البيوكيمياء

 -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص طب األوبئة

 -فتح منصب واحد إضافي ( )01في تخصص الصيدلة الجالينوسية

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً ذٍسي وزو :

 -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص جراحة العظاـ

()Biochimie
()Epidémiologie
()Pharmacie Galénique
(ِ)Chirurgie Orthopédique

 -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص جراحة تقويـ األسناف والوجال

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً قطٌطٌٍح:

 فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص الجراحة العامة)(Sce.UrgencesChirurgicales

 -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص الفيزيولوجيا العيادية والكش

()ODF
(ِ)Chirurgie Générale

الوظيفي

()Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle Cardio-Respiratoire et de l’Exercice

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً ضطٍف :
 -فتح منصب واحد إضافي ( )01في تخصص التخذير واإلنعاش

()Anesthésie -Réanimation

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً ضٍذي تلعثاش :
 -فتح منصب واحد إضافي ( )01في تخصص التخذير واإلنعاش

()Anesthésie -Réanimation

)(UMC

 -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص جراحة األطفاؿ

()Chirurgie Pédiatrique

الوؤضطح اإلضرشفائٍح الورخصصح ضلٍن زهٍرلً :
 -فتح منصبيف إضافييف ( )02في تخصص جراحة األعصاب

()ChirurgieNeurologique

الوؤضطح اإلضرشفائٍح الورخصصح درٌذ حطٍي :
 -فتح منصب واحد إضافي ( )01في تخصص طب األمراض العقمية

()Psychiatrie

)(Sce. A

الوؤضطح اإلضرشفائٍح الورخصصح للوحروقٍي :
 -فتح منصب واحد إضافي ( )01في تخصص جراحة الفؾ والوجال

()Chirurgie Maxillo-Faciale

الوؤضطح اإلضرشفائٍح الورخصصح ضٍذي هثروك قطٌطٌٍح :
 فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص التخذير واإلنعاشالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

()Anesthésie -Réanimation
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الوؤضطح اإلضرشفائٍح الورخصصح فً طة األهراض العقلٍح فراًرس فاًىى الثلٍذج :
 -منصب تخصص األمراض العقمية المفتوح بمصمحة الرضع واألطفاؿ يحوؿ إلى مصمحة مكافحة اإلدماف.

الوؤضطح اإلضرشفائٍح العوىهٍح روٌثح :
 -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص طب العمل

Médecine du Travail

الوخثرالىطًٌ لوراقثح الوىاد الصٍذالًٍح ): (LNCPP
 -فتح منصب واحد إضافي ( )01في تخصص الصيدلة

Pharmacie

هركس هكافحح الطرطاى ضطٍف :
 -حذؼ منصب واحد( )01في تخصص التخذير واإلنعاش

Anesthésie -Réanimation

الصحح العطكرٌح:
 -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص الجراحة العامة

Chirurgie Générale

 -فتح منصبيف إضافييف( )02في تخصص طب جهاز الهضـ

Gastro-Entérologie

 فتح منصب واحد إضافي ( )01في تخصص عمـ المحافظة عمى األسناف فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص طب العيوف -فتح منصب واحد إضافي ( )01في تخصص التخذير واإلنعاش

المػػػادة  :5ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

Odontologie Conservatrice
Ophtalmologie
Anesthésie -Réanimation

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  473مؤرخ في  24ماي  2016يعدؿ كيتمـ القرار رقـ  248المؤرخ في17أفريل 2016
المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات كاألعماؿ مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  03مايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
 وبناء عمى القرار الوزاري رقـ  248المؤرخ في  17أفريل  2016المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشهاداتواألعماؿ مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي.
 وبعد التشاور مع و ازرة الصحة والسكاف واصالح المستشفيات.يقػػػػػػػػرر

المادة األكلى :يهدؼ هذا القػرار إلػى تعػديل وتتمػيـ بعػض أحكػاـ القػرار الػوزاري رقػـ  248المػؤرخ فػي  17أفريػل
 2016المذكور أعال .
المػػػػػػادة  :2تعدؿ المادة الثانية مف القرار رقـ  248المؤرخ في  17أفريل  2016المذكورة أعال وتحرر كاآلتي:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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"المػػادة  :2يحددعػػدد مناصػػب األسػػاتذة االستشػػفائييف الجػػامعييف المطمػػوب شػػغمها ثػػالث مائػػة وسػػبعة
عشػ ػػر ( )317مػ ػػف بينهػ ػػا إثنػ ػػاف وعشػ ػػروف ( )22بعن ػ ػواف الصػ ػػحة العسػ ػػكرية ،موزعػ ػػة حسػػػب الهيكػ ػػل
االستشفائي الجامعي والتخصص طبقا لمممحق المرفق بهذا القرار".
المػػػػادة  :3تعدؿ المادة الثالثة مف القرار رقـ  248المؤرخ في  17أفريل  2016المذكورة أعال وتحرر كاآلتي:
"المادة  :3يحدد تاريخ إنهػاء التسػجيالت لممسػابقة بخمسػة وعشػريف ( )25يومػا عمػل ابتػداء مػف تػاريخ
اإلشهار عف المسابقة".
المػػػػادة  :4يعدؿ ويتمـ ممحق القرار الوزاري رقـ  248المؤرخ في  17أفريل  2016كما يأتي:

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً تًٌ هطىش:
-فتح منصب واحد إضافي ( )01في تخصص المحافظة عمى األسناف

()Odontologie Conservatrice

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً حطٍي داي :
 -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص طب العيوف

()Ophtalmologie

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً تاب الىاد :
 فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص طب العيوف -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص جراحة العظاـ

()Ophtalmologie
(ِ)Chirurgie Orthopédique

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً قطٌطٌٍح :
 -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص الجراحة الصدرية

()Chirurgie Thoracique

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً عٌاتح :
 فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص األمراض الطفيمية فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص طب العمل -فتح منصب واحد إضافي ( )01في تخصص الفيزيولوجيا العيادية والكش

()Parasitologie
()Médecine du Travail

الوظيفي

(.)Physiologie Clinique et Exploration Fonctionnelle Cardio-Respiratoire et de l’Exercice

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً ذلوطاى:
-فتح منصب واحد إضافي ( )01في تخصص الفيزياء الحيوية الطبية

()Biophysique Médicale

الوركس اإلضرشفائً الجاهعً وهراى :
 -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص العالج باألشعة

()Radiothérapie

الوؤضطح اإلضرشفائٍح الجاهعٍح وهراى :
 -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص طب أمراض األوراـ السرطانية

()Oncologie Médicale

هركس تٍار و هاري كىري ):(CPMC
 فتح منصب واحد إضافي ( )01في تخصص هيموبيولوجيا)(Sce.Hématologie

 -فتح منصب واحد إضافي( )01في تخصص طب أمراض الغدد

()Hémobiologie
()Endocrinologie

 -منصب تخصص طب عمـ النبات يفتح بمصمحة الصيدلة.

الوؤضطح اإلضرشفائٍح الورخصصح الهادي فلٍطً :
 فتح منصب واحد إضافي ( )01في تخصص طب األمراض المعدية)”(Sce ” C

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

()Maladies Infectieuses
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الوؤضطح اإلضرشفائٍح الورخصصح األهٍر عثذ القادر وهراى :
 -حذؼ منصب واحد( )01في تخصص العالج باألشعة

المػػػػادة  :5ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

()Radiothérapie

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  474مؤرخ في  24ماي  ،2016يعدؿ القرار رقـ  79المؤرخ في  23فيفري 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر ،1المعدؿ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  209 -84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984والمتعمق بتنظيـ جامعة الجزائر ،1المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  3منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مهاـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  79المؤرخ في  23فيفري  ،2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالجزائر.1
يػقػػػػػػػرر

المادة األكلى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  79المؤرخ في  23فيفري  ،2015والمذكػور أعال  ،كما هو

محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ

 -0األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
عبادلية دمحم الطاهر
فورار لعيدي عيسى
لبصير أحسف
براهيمي عز الديف
مرشيشي أحمد
ياس خير الديف
كزاؿ كماؿ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر0
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي
ممثل الوزير المكم بالمالية
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية
ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف
ممثل الوزير المكم بالعمل و التشغيل والضماف االجتماعي
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
ممثل الوزير المكم بالصحة والسكاف واإلصالح المستشفيات
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خياطي عبد القادر األمير
تواتي كماؿ
معيوؼ سعيد
بعوش فتيحة ليمى
حوسيني حاتـ
جغادر عبد الجميل

 -0األعضاء المنتخبكف:
االسـ كالمقب
بف ناصر أحمد
زرهوني فتيحة
عباسي نور الديف
بف لحسف معمر
سعيدي منير
زكري رزيقة
بف طالب عزيز
حمرهـ عبد الجبار
بف لشهب أمير

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكم بالشؤوف الدينية واألوقاؼ
ممثل الوزير المكم بالسكف والعمراف والمدينة
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ
ممثمة الوزير المكمفة بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ
ممثل الوالي

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

الييئة
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ
ممثمة منتخبة عف األساتذة لكمية الطب
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلسالمية
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف
ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الطمبة
ممثل منتخب عف الطمبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  475مؤرخ في  24ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة المدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف بعنابة.

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  5321الموافق  28ديسمبر سنة 2111الذي يحدد مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  51من ػػال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  214-18المؤرخ في  58شعباف عاـ  5341الموافق  51غشت سنة 2118والمتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي:
يقػػػػػرر

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

 1426الموافق  29ديسمبر سنة  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف طبقا لمجدوؿ
الممحق بهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الكطنية العميا لممناجـ كالمعادف بعنابة.
 - 0األعضاء المعينكف:
الصفة القطاع
االسـ كالمقب
رئيسا ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي و البحث العممي،
عمار حياهـ
عضو ممثل الوزير المكم بالمالية،
بف عريوة عبدالمجيد
عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
عياشي احمد
عضو ممثل الوزير المكم بالتكويف و التعميـ المهنييف،
صدقة عزالديف
عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
نيمي عمي
عضو ممثل وزير الدفاع الوطني،
مزغيش عبدالمجيد
عضو ممثل الوزير المكم بالطاقة،
غجاثي صالح
عضو ممثل الوزير المكم باألشغاؿ العمومية،
كورابة مصطفى
عضو ممثل الوزير المكم بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية.
خم هللا صابر
عضو ممثل الوزير المكم بالنقل،
جويني ماليؾ
عضو ممثمة الوزير المكم بالصناعة والمناجـ.
محي الديف دليمة
عضو ممثل الوزير المكم بالتجارة.
شعابنة عمر
 - 2األعضاء المنتخبكف:
االسـ كالمقب
ميموف عبدالغاني
قوشف حميد
لمبوب سامية
مداح سمية
موساوي دمحم األميف
عيوج فوزي
حاج عراب إسالـ لطفي

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذوي مص االستاذية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثل منتخب عف الطمبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مػؤرخ في  25ماي  ،2016يحػدد القائمػة االسمية
قرار رقـ ّ 477
ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنةالمعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2151و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في 23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2114الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ313-55المؤرخ في 4عاـ  5344الموافق  29نوفمبر سنة  2155والمتضمفإنشاء جامعة سطي ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  582المؤرخ في 25مارس  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلجامعة سطي ،2
المؤرخ في 22
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة دمحم لميف دباغيف-سطي ّ 2
 ًفيفري ،2151
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يقػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة20مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم لميف دباغيف -سطي .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمس العممي لجامعة دمحم لميف دباغيف -سطي  ،2وفقا لمجدوؿ
الممحق بهذا القرار.
المادة :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم لميف دباغيف -سطي  ،2كل فيما
يخصال،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

مػؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية
ممحق بالقرار رقـ  077ال ّ
ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف 0
الصفػة
االسـ كالمقػب

 0قشي الخير

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة

نائب مدير الجامعة مكّم بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل
والشهادات والتكويف في التدرج

 0هدنة خالد
 0زواوي موسى

بالتنمية واالستشراؼ والتوجيال

 0عيبش يوس
 0عبد المطي
 2سفاري ميمود

نواؿ

نائب مدير الجامعة مكّم
نائب مدير الجامعة مكّم بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العممي
والتكويف العالي فيما بعد التدرج

نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاهرات العممية
عميد كّمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

 7صاش جازية (ـ) لشهب عميدة كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
عميد كّمية اآلداب والّمغات
 8زراؿ صالح الديف

 9خالد عبد السالـ
 02بممامي أعمر
 00كسكاس السعيد

 00تغميت صالح الديف
00
00
00

02
17
18
19
20
21
22

بف الشيخ نور الديف
بودوخة ابراهيـ
زدادقة سفياف
دعيش خير الديف
أحمد مغزي السعيد
شاكري سامية

رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
رئيس المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
رئيس المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات

أستاذ محاضر قسـ"أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كّمية العموـ االجتماعية
واإلنسانية

أستاذ محاضر قسـ"أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
أستاذ محاضر قسـ"أ"،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كّمية اآلداب والّمغات

أستاذ محاضر قسـ"أ" ،ممثّل األساتذةذوي مص ّ األستاذيةعف كّمية اآلداب والّمغات
ممثل عف األساتذة المساعديف
ممثل عف األساتذة المساعديف

بوعبد هللا لحسف
أستاذ بجامعة وهراف1-
فغرور دحو
أستاذ بجامعة باتنة1-
بودربالة الطيب
بف دريدي عبد الغني مسؤوؿ المكتبة المركزية
مدير وحدة بحث
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مؤرخ في  25ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قرار رقـ ّ 478
المجمس العممي لكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2114الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  313-55المؤرخ في  4محرـ عاـ  5344الموافق  29نوفمبر سنة 2155والمتضمف إنشاء جامعة سطي ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  581المؤرخ في  25مارس  ،2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلكّمية اآلداب والّمغات بجامعة سطي ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات بجامعة دمحم لميف دباغيف-
 ًالمؤرخ في  15مارس،2151
سطي ّ 2
يقػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات بجامعة دمحم لميف
دباغيف -سطي .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات بجامعة دمحم لميف دباغيف-
سطي  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم لميف دباغيف -سطي  ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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الرقـ
0
0
0
0
0
2
7

المؤرخ في  00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحػػػق بالقػػػراررقـ 078
ّ
المجمس العممي لكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف0
االسـ كالمقػب

كسكاس السعيد

زراؿ صالح الديف
بوجاجة دمحم
عيزؿ مرزوؽ هداية
مرغـ أحمد
بوحشيشأرزقي
كوسة توفيق

رئيس المجمس العممي لمكّمية،

عميد الكّمية

نائب العميد مكم

الصفػة

بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية

نائب العميدمكمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ المغة واألدب العربي

رئيس قسـ المغة واألدب الفرنسي

رئيس قسـ المغة واألدب االنجميزي
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8
9
02
00
00
00
00
15
02
07
08
09
02
00
00
00

عزوي أدمحم
رقاد مالكي فوزية
عيادي مباركي زهية
قوالي بف عائشة ليمى
محجوبي بالي عقيمة
بوعبد هللا دمحم
مامي عبد المطي نواؿ
مصرع اسمهاف
بموصي كماؿ
بومنجل عبد المالؾ
ز اررقةكحموش فتيحة
زدادقة عبد السالـ
يحي عبد السالـ
بوادي دمحم
دعيش خير الديف
زداـ رضواف

رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي

رئيس المجنة العممية لقسـ المغة و األدب الفرنسي

رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب االنجميزي

أستاذة محاضرة قسـ أ،ممّثمة األساتذة مف مص ّ األستاذيةعف قسـ المغة واألدب العربي
أستاذة محاضرة قسـ أ ،ممّثمة األساتذة مف مص ّ األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي
أستاذ محاضر قسـ أ،ممثّل األساتذة مف مص ّ األستاذية عف قسـ المغة واألدب الفرنسي
أستاذة محاضرة قسـ أ،ممّثمة األساتذة مف مص ّ األستاذية عف المغة واألدب االنجميزي

ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  479مؤرخ في  25ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الّمغػة كاألدب العربػي بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة دمحم لميف دباغيف سطيف2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2114الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  313-55المؤرخ في  14محرـ عاـ  5344الموافق  29نوفمبر سنة 2155والمتضمف إنشاء جامعة سطي ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  585المؤرخ في  25مارس  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالّمغػة واألدب العربػي بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة سطي ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػة واألدب العربػي بكّمية اآلداب والّمغات
 ًالمؤرخ في  28فيفري ،2151
بجامعة سطي 2
ّ
يقػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة واألدب العربػي بكّمية اآلداب والّمغات
بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطي .2
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة واألدب العربػي بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة
دمحم لميف دباغيف سطي  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطي  ،2كل فيما
يخصال،بتطبيقهذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحػػق
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7
8
9

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

بالقػػرار رقـ  079المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الّمغػة كاألدب العربػي بكّمية اآلداب كالّمغاتبجامعة دمحم لميف دباغيف سطيف 0
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
عزوي أدمحم
رئيسة القسـ
مرغـ أحمد
أستاذ
راشدي حساف
أستاذ
ز اررقة كحموش فتيحة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عزاب عبد الرحيـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بف تومي الياميف
أستاذ محاضر قسـ "ب"
العياضي أحمد
أستاذ مساعد قسـ "أ"
ترشاؽ سعاد
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عثماني وليد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  480مؤرخ في  25ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الّمغػة األدب الفرنسي بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة دمحم لميف دباغيف سطيف 2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2114الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  313-55المؤرخ في  14محرـ عاـ  5344الموافق  29نوفمبر سنة 2155والمتضمف إنشاء جامعة سطي ،2
 وبموجب القرار رقـ  582المؤرخ في  25مارس  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلجامعة سطي ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بكمّية اآلداب والّمغات
 ًالمؤرخ في  28فيفري ،2151
بجامعة سطي 2
ّ
يقػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بكّمية اآلداب والّمغات
بجامعة دمحم لميف دباغيف سطي ،2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة
دمحم لميف دباغيف سطي  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطي  ، 2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحػػق
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

بالقػػرار رقـ  082المؤرخ في  00ما  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة كاألدب الفرنسي بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة دمحم لميف دباغيف سطيف0
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رقاد مالكي فوزية
رئيس القسـ
بوحشيش أرزقي
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بوجاجة دمحم
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بوعبد هللا دمحم
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
أشهب لبنى
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بورخيس مصطفى
أستاذ مساعد قسـ "أ"
مالخسو فاتح

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  481مؤرخ في  25ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسػـ الّمغػة كاألدب االنجميػزي بكّمية اآلداب كالّمغػات بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2114الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  313-55المؤرخ في  14محرـ عاـ  5344الموافق  29نوفمبر سنة 2155والمتضمف إنشاء جامعة سطي ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  584المؤرخ في  25مارس  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالّمغػة واألدب االنجميزي بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة سطي ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػة واألدب االنجميزي بكّمية اآلداب والّمغات
 ًالمؤرخ في  29فيفري ،2151
بجامعة سطي 2
ّ
يقػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة واألدب االنجميزي بكّمية اآلداب والّمغات
بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطي . ،2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة واألدب االنجميزي بكّمية اآلداب والّمغات
بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطي  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم لميف دباغيف -سطي  ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المؤرخ في  00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 080
ّ
لقسـ الّمغػة كاألدب االنجميزي بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف0
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7

االسـ كالمقػب

عيادي مباركي زهية
كوسة توفيق
كسكاس السعيد
مامي عبد المطي
شوباف سمراء
رواغ فوزية
غرزولي إخالص

نواؿ

الصفػة

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة
أستاذة
أستاذة
أستاذة

محاضرة قسـ "أ"
محاضرة قسـ "ب"
مساعدة قسـ "أ"
مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  25ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قرار رقـ ّ 482
لكّميػة الحقػكؽ كالعمػكـ السياسيػة بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة

المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2114الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 313-55المؤرخ في 4عاـ  5344الموافق  29نوفمبر سنة  2155والمتضمفإنشاء جامعة سطي

،2

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبموجب القرار رقـ  194المؤرخ في  25مارس  ،2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة سطي ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم لميف
 ًالمؤرخ في  22فيفري ،2151
دباغيف -سطي 2
ّ
يقػػػػّرر
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المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم
لميف دباغيف -سطي .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة دمحم لميف دباغيف
سطي  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطي  ،2كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

المؤرخ في  00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحػػػق بالقػػػرار رقـ 080
ّ
المجمس العممي لكّميػة الحقػكؽ كالعمػكـ السياسيػة بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف0
الرقـ
الصفػة
االسـ كالمقػب
رئيس المجمس العممي لمكّمية،أستاذ ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الحقوؽ
 0بممامي اعمر
0
0
0
0
2
7
8
9
02
00
00
10
00

صاش جازية (ـ) لشهب عميد الكّمية
نائب العميد المكم
فرحاوي عبد العزيز

بف أعراب دمحم
ظري قدور
بوسعدية وهيب
بوضياؼ عبد الرزاؽ
بودوخة إبراهيـ
بف زيوش مبروؾ
زواوي موسى
معمري نصر الديف
بف ستيرة اليميف
مويسي بمعيد
حجوط بوسعد

نائب العميد المكم
رئيس قسـ الحقوؽ

بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية

بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

رئيس قسـ العموـ السياسية

رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الحقوؽ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ السياسية
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

مسؤوؿ مكتبة الكمية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  483مؤرخ في  25ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
السياسيػة بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف2
السياسيػة بكّميػة الحقػكؽ كالعمػكـ ّ
لقسػـ العمػكـ ّ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
والمتض ّمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2114الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  313-55المؤرخ في  4محرـ عاـ  5344الموافق  29نوفمبر سنة 2155والمتضمف إنشاء جامعة سطي ،2
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  581المؤرخ في  25مارس  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالسياسيػة بجامعة دمحم لميف دباغيف سطي ،2
السياسيػة بكمّيػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
العمػوـ ّ
السياسيػة
السياسيػة بكمّيػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ ّ
 ًالمؤرخ في  22فيفري ،2151
بجامعة سطي 2
ّ
يقػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
السياسية
السياسية بكّمية الحقوؽ والعموـ ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ ّ
بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطي .2
السياسيػة
السياسيػة بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ ّ
بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطي  ، 2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حمد لميف دباغيف -سطي  ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  080المؤرخ في  00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
السياسيػة بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف 0
السياسيػة بكّميػة الحقػكؽ كالعمػكـ ّ
لقسػـ العمػكـ ّ
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
بودوخة ابراهيـ
0
رئيس القسـ
بوسعدية وهيب
0
أستاذ محاضر قسـ "أ"
قجالي دمحم
0
أستاذ محاضر قسـ "أ"
زواوي موسى
0
أستاذ محاضرة قسـ "ب"
زياني حسينة
0
أستاذ مساعد قسـ "أ"
شوادرة رضا
2
أستاذ مساعد قسـ "أ"
رقولي كريـ
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
حومر عبد الغني
8
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مؤرخ في  25ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ
قرار رقـ ّ 484
عمػكـ اإلعػالـ كاالتصػاؿ بكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في 21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمعدؿ والمت ّمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2114الذي ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  313-55المؤرخ في  4محرـ عاـ  5344الموافق  29نوفمبر سنة 2155والمتضمف إنشاء جامعة سطي ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  577المؤرخ في  25مارس  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـعموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سطي ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكّمية العموـ اإلنسانية
 ًالمؤرخ في  28فيفري ،2151
واالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطي ّ 2
يقػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
تمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ والم ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكمّية العموـ اإلنسانية
واالجتماعيةبجامعة دمحم لميف دباغيف -سطي .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ بكّمية العموـ اإلنسانية
واالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطي  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطي  ،2كل فيما يخصال،
بتطبيقهذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  080المؤرخ في  00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسػـ عمػكـ اإلعػالـ كاالتصػاؿ بكّمية العمػكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف0
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بودهاف ياميف
0
رئيس القسـ
مبنػي نور الديف
0
أستاذ محاضر قسـ "أ"
غراؼ نصر الديف
0
0
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عثماف سامية (ـ)عواج
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بموصي الطيب
0
2
أستاذ محاضر قسـ "ب"
لعرباوي نصير
أستاذ مساعد قسـ "أ"
هميسي نور الديف
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عكوباش هشاـ
8

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  485مؤرخ في  25مكاي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
السياسيػة بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف 2
لقسـ الحقػػكؽ بكّميػة الحقػكؽ كالعمػكـ ّ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2114الذي ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  313-55المؤرخ في  4محرـ عاـ  5344الموافق  29نوفمبر سنة 2155والمتضمف إنشاء جامعة سطي ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  581المؤرخ في  25مارس  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالسياسيػة بجامعة سطي ،2
الحق ػوؽ بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
السياسيػة بجامعة
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحق ػوؽ بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
 ًالمؤرخ في  22فيفري ،2151
دمحم لميف دباغيف -سطي ّ 2
يقػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
السياسيػة بجامعة
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحق ػوؽ بكمّيػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
دمحم لميف دباغيف -سطي .2
السياسيػة بجامعة دمحم
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحق ػوؽ بكمّيػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
لميف دباغيف سطي  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطي  ،2كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  080المؤرخ في  00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
السياسيػة بجامعة دمحم لميف دباغيف سطيف 0
لقسـ الحقػػكؽ بكّميػة الحقكؽ كالعمػكـ ّ
الصفػة
االسـ والمقػب
الرقـ
5
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بوضياؼ عبد الرزاؽ
2
رئيس القسـ
ظري قدور
أستاذ
بممامي اعمر
4
أستاذ
لباد ناصر
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بف شيخ نور الديف
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بف زيوش مبروؾ
6
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
صفو نرجس
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف ستيرة اليميف
8
9
أستاذ مساعد قسـ "أ"
معمري نصر الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  25ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قرار رقـ ّ 486
لقسػـ الفمسفػػة بكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في 23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2114الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  313-55المؤرخ في  4محرـ عاـ  5344الموافق  29نوفمبر سنة 2155والمتضمف إنشاء جامعة سطي ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفػة بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
 ًالمؤرخ في  28فيفري ،2151
بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطي ّ 2
يقػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفػة بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة دمحم لميف دباغيف-سطي .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفػة بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة

دمحم لميف دباغيف-سطي  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطي  ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  082المؤرخ في  00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسػـ الفمسفػػة بكّمية العمػكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف0
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7

بمعقروزعبد الرزاؽ
حربوش العمري
بوالشعير عبد العزيز
عينيات عبد الكريـ
قوتاؿ زهير
بوعروياليزيد
عمورعبد السالـ

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  25ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػـ النفػس
قرار رقـ ّ 487
كعمػكـ التربية كاألرطكفكنيػا بكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في 23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2114الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  313-55المؤرخ في  4محرـ عاـ  5344الموافق 29نوفمبر سنة 2155والمتضمف إنشاء جامعة سطي ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  579المؤرخ في  25مارس  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـعمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سطي ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا بكمّية
 ًالمؤرخ في  28فيفري ،2151
العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطي ّ 2
يقػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا بكّمية
العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف-سطي .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا بكّمية العموـ
اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطي  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطي  ،2كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  087المؤرخ في  00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ
عمػـ النفػس كعمػكـ التربية كاألرطكفكنيػا بكّمية العمػكـ اإل نسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف0
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
خػالػد عبد السالـ
0
رئيسة القسـ
آيت مجبر بديعة(ـ) واكمي
0
أستاذ
لونيس عمي
0
أستاذ
بوعمي نور الديف
0
أستاذ محاضر قسـ "أ"
تغميت صالح الديف
0
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
بوعود أسماء
2
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوصمب عبد الحكيـ
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بوفرمل غنية (ـ) أعزيز
8

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  25ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قرار رقـ ّ 488
لقسػـ التاريػخ كاآلثػار بكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطيف2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2114الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  313-55المؤرخ في  4عاـ  5344الموافق  29نوفمبر سنة  2155والمتضمفإنشاء جامعة سطي ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  599المؤرخ في  25مارس  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالتاريخ واآلثار بكمّية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سطي ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ واآلثار بكّمية العموـ اإلنسانية
 ًالمؤرخ في  28فيفري ،2151
واالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطي ّ 2
يقػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ واآلثار بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة دمحم لميف دباغيف-سطي .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ واآلثار بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة دمحم لميف دباغيف-سطي  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطي  ،2كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػػرار رقـ  088المؤرخ في  00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسػـ التاريػخ كاآلثػار بكّمية العمػكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف0
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
فايد بشير
0
رئيسة القسـ
كعػواف فارس
0
0
أستاذ
عيبش يوس
0
أستاذ محاضر قسـ "أ"
لوصي سفياف
أستاذ محاضر قسـ "أ"
لهاللي إسعد
0
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أونيس ميمود
2
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عدالة جعفر
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
خميل كماؿ
8
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مؤرخ في  25ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ
قرار رقـ ّ 489
عمػـ االجتمػاع بكّمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة

المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2114الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  313-55المؤرخ في  4محرـ عاـ  5344الموافق  29نوفمبر سنة 2155والمتضمف إنشاء جامعة سطي

،2

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبموجب القرار رقـ  598المؤرخ في  25مارس  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـعمـ االجتماع بكمّية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سطي ،2

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكّمية العموـ اإلنسانية
 ًالمؤرخ في  28فيفري ،2151
واالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف -سطي ّ 2
يقػػػػّرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكمّية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة دمحم لميف دباغيف-سطي .2

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع بكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة دمحم لميف دباغيف-سطي  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطي  ،2كل فيما يخصال،

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

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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المؤرخ في 00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 089
ّ
لقسػـ عمػـ االجتمػاع بكّمية العمػكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف0
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7
8
9

االسـ كالمقػب

مامي فيػروز (ـ) ز اررقة
نويصر بمقاسػـ
عيشورنادية

بف جدو بوطالبي

كوسة نور الديف

نوي الجمعي

عيسات العمري

كتاؼ الرزقي

لعالـ عبد النور

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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مؤرخ في  25ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قرار رقـ ّ 490
لكّمية العمػكـ اإلنسانيػة كاالجتماعيػة بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2114الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 313-55المؤرخ في  4عاـ  5344الموافق  29نوفمبر سنة  2155والمتضمفإنشاء جامعة سطي ،2
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  176المؤرخ في  25مارس  ،2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة سطي ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم لميف
 ًالمؤرخ في  28فيفري ،2151
دباغيف-سطي 2
ّ
يقػػػػّرر

المادة األولى:تطبيقا ألحكاـ المادتيف 43و44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميمكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم لميف
دباغيف -سطي .2
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم لميف
دباغيف -سطي  ،2وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم لميف دباغيف سطي  ،2كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

المؤرخ في  00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحػػػق بالقػػػرار رقـ 092
ّ
المجمس العممي لكّمية العمػكـ اإلنسانيػة كاالجتماعيػة بجامعة دمحم لميف دباغيف  -سطيف0
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
 0مقراني أنور
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،أستاذ محاضر قسـ"أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ
األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع
عميد الكّمية
 0سفاري ميمود
نائب العميد مكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
 0غراؼ نصر الديف
نائب العميد مكّمفة بما بعد التدرج والبحت العممي والعالقات الخارجية
 0قماز فريدة
 0أيت مجبر واكمي بديعة رئيس قسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا
رئيس قسـ عمـ االجتماع
 2نويصر بمقاسـ
رئيس قسـ التاريخ واآلثار
 7كعواف فارس
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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8
9
02
02
00
00
00
00

مبني نور الديف
حربوش العمري
بوعمي نور الديف
ز اررقة فيروز
لوصي سفياف
بودهانياميف
بمعقروز عبد الرزاؽ
تغميت صالح الديف

 15عيشور نادية
 16لهاللي اسعد
 17بموصي الطيب
 18عواج سامية
19
20
21
22
00
24

بوصمب عبد الحكيـ
عجيالت عبد الباقي
بوعبد هللا لحسف
شرفي دمحم الصغير
بوالشعير عبد العزيز
داود مفيدة

رئيس قسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ
رئيس قسـ الفمسفة
رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا
رئيس المجنة العممية لقسـ االجتماع
رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ واآلثار
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ
رئيس المجنة العممية لقسـ الفمسفة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عمـ النفس
وعموـ التربية واألرطوفونيا
أستاذة ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عمـ التاريخ واآلثار
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عمـ اإلعالـ
واالتصاؿ

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عمـ
اإلعالـ واالتصاؿ
ممثل األساتذة المساعديف
ممثل األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  491مؤرخ في  25ماي  ،2016يعدؿ القرار رقـ  463مؤرخ في  21ماي 2016
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة 2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة 2114الذي يحدد مهاـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  52منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  315-55المؤرخ في  4محرـ عاـ  5344الموافق  29نوفمبر سنة 2155المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة  ،2السيما المادة  2منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
يػقػػػػػرر

المادة األكلى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  463المؤرخ في  21ماي  ،2016والمذكور أعال  ،كما هو
محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
جكوف عبد الحميد
عقوف عمر
بف المجات سميرة
بوهالي دمحم
حمدي عواط
بف قدوار صالح
عمورة فوزي
بوقريعة عبد العزيز
عممي دمحم
تميمي فوغالي
هادؼ نور الديف

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة 0
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

القطاع
الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي
الوزير المكم بالمالية
الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف
الوزير المكم بالتربية الوطنية
الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية
الوزير المكم بالتجارة
الوزير المكم بتكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ
الوزير المكم بالشباب والرياضة
الوزيرة المكمفة بالثقافة
الوالي.

".....................................كالباقي بدكف تغيير"............................................

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  492مؤرخ في  25ماي  ،2016يتضمف إنشاء لجنة مكمفة بدراسة طمبات
رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتككيف العالي كيحدد صالحياتيا كتشكيمتيا كسيرىا
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999والمتضمفالقانوف التوجيهي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 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  176-16المؤرخ في 9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة  2016الذييحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبمقتضى القرار رقـ  109المؤرخ في  10مايو سنة  2009الذي يحدد صالحيات المجنة المكمفة بدراسة طمباترخص إلنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي وتشكيمها وتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى القرار رقـ  302المؤرخ في  24جواف سنة  2015الذي يحدد صالحيات المجنة المكمفة بدراسة طمباترخص إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي وتشكيمها وتنظيمها وسيرها.
يػػػقػػػػػرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى إنشاء لجنة مكمفة بدراسة طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي
ويحدد صالحيتها وتشكيمتها وسيرها ،تدعى في صمب النص " :المجنة".

المادة  :2تتكفل المجنة:
 بدراسة طمبات رخص إنشاء مؤسسات خاصة لمتكويف العالي، باقتراح أحكاـ لتأهيل عروض التكويف المقترحة مف قبل المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي،النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بتحضير تقرير فحص لكل طمب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي وارسالال إلى الوزيرالمكم بالتعميـ العالي،
 بدراسة الطعوف وطمبات تعديل أحكاـ رخصة إنشاء مؤسسات خاصة لمتكويف العالي.المادة  :3يترأس المجنة األميف العاـ وتتشكل مف:
 المدير العاـ لمتكويف والتعميـ العالييف، المدير العاـ لمبحث العممي والتطور التكنولوجي، المفتش العاـ لمبيداغوجية، المفتش العاـ لإلدارة، مدير التعميـ والمتابعة البيداغوجية والتقييـ ، مدير الشهادات والمعادالت والتوثيق الجامعي، مدير التكويف العالي،الدكتور والتأهيل الجامعي،
ا
 مدير التكويف في مدير التنمية واالستشراؼ، مدير الموارد البشرية، مدير الدراسات القانونية واألرشي ، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، مدير تحسيف إطار حياة الطمبة والنشاط في الوسط الجامعي، مدير التعاوف والتبادؿ ما بيف الجامعات، مدير الشبكات وأنظمة اإلعالـ واإلتصاؿ الجامعي، مدير الدراسات لدى األمانة العامة.األوؿ.
المادة  :4تجتمع المجنة بدعوة مف رئيسها عند الحاجة وتُ ّ
عد نظامها الداخمي أثناء اجتماعها ّ
المادة  :5يرسل رئيس المجنة االستدعاءات مصحوبة بجدوؿ األعماؿ إلى أعضاء المجنة خمسة عشر ( )15يوما
عمى األقل قبل تاريخ انعقاد االجتماع.
مرقـ وممضى مف طرؼ رئيس المجنة في غضوف ثمانية
تدوف في سجل ّ
المادة  :6تُتوج أشغاؿ المجنة بمحاضر ّ
( )08أياـ عقب انعقاد االجتماع.
يكم مدير الدراسات لدى األمانة العامة بتحرير محاضر المجنة.

المادة  :7في إطار القياـ بمهامها ،تستعيف المجنة بمجنتيف فرعيتيف ،تتكفل إحداهما بتقييـ وفحص عروض
التكويف لممؤسسات الخاصة وتتكفل األخرى بالمعاينة الميدانية في عيف المكاف لهذ المؤسسات.

تتشكل المجنة الفرعية المكمفة بتقييـ وفحص عروض تكويف المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي والتي
المادة :8
ّ
يترأسها السيد األميف العاـ ،مف:
 المدير العاـ لمتكويف والتعميـ العالييف، المدير العاـ لمبحث العممي والتطور التكنولوجي، المفتش العاـ لمبيداغوجية، مدير الدراسات القانونية واألرشي ، مدير الموارد البشرية،النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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عد المجنة الفرعية المكمفة بتقييـ وفحص عروض تكويف المؤسسات الخاصة لمتكويف العالي ،نظامها
المادة  :9تُ ّ
وتعيف مقر ار لكل اجتماع.
الداخمي أثناء اجتماعها األوؿ ّ
عد المجنة محض ار لكل اجتماع ،يمضيال جميع أعضائها ويرسل في غضوف ثمانية ( )08أياـ في ظرؼ
تُ ّ
مكتوـ ،إلى رئيس المجنة المكمفة بدراسة طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي.
تتشكل المجنة الفرعية المكمفة بالمعاينة الميدانية في عيف المكاف وتفتيش هياكل المؤسسات الخاصة
المادة ّ :10
لمتكويف العالي والتي يترأسها يترأسها السيد األميف العاـ ،مف:
 المدير العاـ لمتكويف والتعميـ العالييف، المفتش العاـ لإلدارة، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، مدير التنمية واالستشراؼ،عد المجنة الفرعية المكمفة بالمعاينة الميدانية في عيف المكاف والتفتيش لهياكل المؤسسات الخاصة
المادة  :11تُ ّ
كل اجتماع.
ا
وتعيف
لمتكويف العالي نظامها الداخمي ّ
مقرر لكل معاينة ول ّ
كل معاينة يمضيال جميع أعضائها ويرسل في غضوف ثمانية ( )08أياـ في ظرؼ
تُ ّ
عد المجنة محض ار ل ّ
مكتوـ ،إلى رئيس المجنة المكمفة بدراسة طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي.

المادة ُ :12ي ّعيف األميف العاـ أعضاء المجنتيف الفرعيتيف المشار إليهما في المادتيف 10و 11أعال بموجب مقرر.
المادة  :13تتداوؿ المجنة المكمفة بدراسة طمبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي عمى أساس دراسة
مم طمب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة لمتكويف العالي وعمى أساس محاضر المجنتيف الفرعيتيف.
ال يمكف لمجنة أف تتداوؿ إال بحضور ثمثي ( )3/2أعضائها.

المادة  :14تمغى أحكاـ القرار رقـ  109المؤرخ في  10مايو سنة  2009والقرار رقـ  302المؤرخ في  24يونيو
سنة  2015والمذكوريف أعال .

المادة :15يكم

األميف العاـ بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  493مؤرخ في  29ماي  ،2016يعدؿ القرار رقـ  146المؤرخ في  10مارس 2016
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  214 -84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة ،1984والمتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرها  ،المعدؿ والمتمـ  ،السيما المادة  3منال،
 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 مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقـ  146المؤرخ في  10مارس  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة عنابة.
يػقػػػػػػرر

المادة األكلى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  146المؤرخ في  10مارس  ،2016والمذكػور أعال  ،كماهو
محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػػ

حػرر بالجزائر في  09ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة

-0األعضاء المعينكف:
الصفة القطاع
اإلسـ كالمقب
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
رئيس
قشي الخير
عضو ممثل الوزير المكم بالمالية،
بميمي محسف
عضو ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
صدقة عز الديف
عضو ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
بف الشيخ جماؿ
عضو ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
عياشي أحمد
عضو ممثل الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
بف خميفة كريـ
عضو ممثل الوزير المكم بالتجارة،
شعابنة عمر
عضو ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
زحنيت دمحم عدناف
عضو ممثل الوزير المكم بالعدؿ،
عبد الدايـ أحمد
عضو ممثل الوزير المكم باألشغاؿ العمومية،
كورابة مصطفى
عضو ممثل الوزير المكم بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
تيبر محي الديف
عضو ممثل الوزير المكم باالتصاؿ،
مرار هاشمي
عضو ممثل الوزير المكم بالثقافة،
بوذيبة إدريس
عضو ممثل الوزير المكم بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
بونافع نور لديف
مومني عبد السالـ نصرالديف عضو مثل الوزير المكم بالسكف والعمراف والمدينة،
عضو ممثل الوالي.
كانـ مولود
".....................................كالباقي بدكف تغيير."...............................................

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػرار رقـ  494مؤرخ في  30ماي  ،2016يتضمف إنشاء األقساـ
المككنة لكمية العمكـ الدقيقة كاإلعالـ اآللي لدى جامعة الشمف

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة الشم  ،المعدؿ والمتمـ.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مهػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
يقػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ و المتمـ ،و المذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي – جامعػة الشم .-
المادة  :2تنشأ لدى كمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي – جامعػة الشم  -األقساـ التالية:
 قسـ جذع مشترؾ في العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي، قسـ الفيزياء، قسـ الكيمياء، -قسـ الرياضيات،

 -قسـ اإلعالـ اآللي.

المادة  :3يكم كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشم  ،كل فيما يخصال،
بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػرار رقـ  495مؤرخ في  30ماي  ،2016يتضمف إنشاء األقساـ
المككنة لكمية عمكـ الطبيعة الحياة لدى جامعة الشمف

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة الشم  ،المعدؿ والمتمـ.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مهػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يقػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ و المتمـ ،و المذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكمية عموـ الطبيعة والحياة – جامعػة الشم .-
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2016

299

المادة  :2تنشأ لدى كمية عموـ الطبيعة والحياة – جامعػة الشم  -األقساـ التالية:
 قسـ جذع مشترؾ في عموـ الطبيعة والحياة، قسـ البيولوجيا، قسـ العموـ الزراعية وبيوتكنولوجيا، قسـ عموـ التغذية والتغذية البشرية، قسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة.المادة  :3يكم كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشم  ،كل فيما يخصال،
بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػرار رقـ  496مؤرخ في  30ماي  ،2016يتضمف إنشاء األقساـ
المككنة لكمية اآلداب كالفنكف لدى جامعة الشمف

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة الشم  ،المعدؿ والمتمـ.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مهػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  407المؤرخ في  9جواف  ،2011والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغاتلدى جامعة الشم .
يقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،و المذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكمية اآلداب والفنوف – جامعػة الشم .-
المادة  :2تنشأ لدى كمية اآلداب والفنوف – جامعػة الشم  -األقساـ التالية:
 قسـ األدب العربي، قسـ المغة العربية.المادة  :3يمغي القرار رقـ  407المؤرخ في  9جواف  2011والمذكور أعال .
المادة  :4يكم كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشم  ،كل فيما يخصال،
بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حػرر بالجزائر في  02ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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قػػػرار رقـ  497مؤرخ في  30ماي  ،2016يتضمف إنشاء األقساـ
المككنة لكمية المغات األجنبية لدى جامعة الشمف
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة الشم  ،المعدؿ والمتمـ.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مهػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  407المؤرخ في  9جواف  ،2011والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغاتلدى جامعة الشم .
يقػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ و المتمـ ،و المذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكمية المغات األجنبية – جامعػة الشم .-
المادة  :2تنشأ لدى كمية المغات األجنبية – جامعػة الشم  -األقساـ التالية:
 قسـ المغة الفرنسية، قسـ المغة االنجميزية.المادة  :3يمغي القرار رقـ  407المؤرخ في  9جواف  2011والمذكور أعال .
المادة  :4يكم كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشم  ،كل فيما يخصال،
بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  499المؤرخ في  30ماي  ،2016يتضمف إنشاء لجنة
لمكقاية كالتكعية حكؿ أخطار التدخيف كتحديد مياميا كتشكيمتيا

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  285-01المؤرخ في  6رجب عاـ  1422الموافق  24سبتمبر سنة ،2001الذي يحدد األماكف العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع ،السيما المادة  12منال،
 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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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة
المادة

يقػػػػػػػػػػػرر
األكلى :تنشا لدى وزير التعميـ العالي والبحث العممي لجنة لموقاية والتوعية حوؿ أخطار التدخيف.
 :2تتمثل المهمة األساسية لمجنة بتنفيذ مخطط عمل المجنة الوطنية لموقاية والتوعية حوؿ أخطار التدخيف
بقطاع التعميـ العالي والبحث العممي.
وبهذا الخصوص تكم ال سيمابما يأتي:
 اقتراح كل تدبير يتعمق بمنع التدخيف في الوسط الجامعي، وضع فحوصات عمى مستوى وحدات الطب الوقائي لمساعدة المدخنيف عمى الك عنال، التنسيق مع الطمبة عمى وضع برنامج إعالمي وأياـ تحسيسية حوؿ مخاطر التدخيف ومكافحتال. :3تتشكل المجنة مف األعضاء التالية:
 السيدة فيساح عزيزة ،ممثمة عف المديرية العامة لمتعميـ والتكويف العالييف ،رئيسة، السيدة شرشالي شيراز الخنسة ،ممثمة عف مديرية تحسيف إطار حياة الطمبة والتنشيط في الوسط الجامعي، السيد زايير دمحم ،ممثل عف المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ، السيد العفري رشيد ،ممثل عف مديرية الدراسات القانونية واألرشي . :4تحدد المجنة نظامها الداخمي وتعد مخطط عممها.
 :5تعد المجنة تقريرها السنوي وترسمال إلى وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 :6يكم األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  30ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  500مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ بيكلكجيا الحيكاف بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25فيفري ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة 1رقـ ّ 67
 ًيػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيولوجيا الحيواف بكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيولوجيا الحيواف بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  022المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ بيكلكجيا الحيكاف بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة 0
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بعزيز ناصر
0
رئيس القسـ
مداسي ابراهيـ
0
أستاذة
ساطة دليمة
0
أستاذ
لوادي كماؿ
0
أستاذ
حراث عبود
0
أستاذ
لعالوي قريش
2
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
شالط جميمة
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
ايهواؿ صفية
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بعمي نصيرة
9

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  501مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء
الحيكية كالبيكلكجيا الخمكية كالجزيئية بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25فيفري ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة 1رقـ ّ 67
 ًيػقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الخموية والجزيئية
بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الخموية والجزيئية بكمية
عموـ الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقـ  020المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
الكيمياء الحيكية كالبيكلكجيا الخمكية كالجزيئية بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7
8
9

االسـ كالمقػب

روابح ليمى (ـ) سعداوي
نسيب يوس
مرايحي زهية
نوادري الطاهر
خضارة عبد الكريـ
بوصبع بشير
كعبوش سامي
تباني فتحي
مقراني الحاسف

الصفػة

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  502مؤرخ في 31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الميكركبيكلكجيا بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25فيفري .2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة 1رقـ ّ 67
 ًيػقػػػػػػػػرر
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المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقـ  020المؤرخ في 00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الميكركبيكلكجيا بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة 0
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7
8

االسـ كالمقػب

قيطوني محمود
فرحاتي العيد
بف حيزية ياسيف
ميهوبي الهاـ
بودماغ عالء الديف
عالطو راضية
بوبكري كريمة
قرقوري ابتساـ

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  503مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
البيكلكجيا كعمـ البيئة النباتية بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 وعمـ البيئة النباتية بكمية عموـ الطبيعة والحياة
 ًالمؤرخ في  03ديسمبر ،2015
بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينةّ 1
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا وعمـ البيئة النباتية بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا وعمـ البيئة النباتية بكمية عموـ الطبيعة
والحياة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقـ  020المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ البيكلكجيا كعمـ البيئة النباتية بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0

الرقـ
0
0
0
0
0
2
7
8

االسـ كالمقػب

بودور ليمى
باقة مبارؾ
عالطو جماؿ
بف دراجي دمحم الحبيب
ساحمي ليمى
بوصبع رتيبة
حمودة دنيا
كمو كماؿ

الصفػة

أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  504مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ البيكلكجيا التطبيقية بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا التطبيقية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
 ًالمؤرخ في  03ديسمبر ،2015
اإلخوة منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا التطبيقية بكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا التطبيقية بكمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقـ  020المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ البيكلكجيا التطبيقية بكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة 0
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7

االسـ كالمقػب

بولحروؼ عبد الرحماف
قاسـ شاوش نور الديف
حميدشي دمحم عبد الحفيع
بميل إناس
عيساوي ليندة

مصباح أسماء
بوحموؼ حبيبة

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػػرار رقـ  505مؤرخ في 31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري-
 ًالمؤرخ في  09ديسمبر ،2015
قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة اإلخوة منتوري-
قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  020المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عمكـ الطبيعة كالحياة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0

االسـ كالمقػب

عالطو جماؿ
دهيمات العيد
روابح عبد القادر
مرايحية جماؿ
مداسي ابراهيـ
نسيب يوس
فرحاتي العيد
باقة مبارؾ
قاسـ شاوش نور الديف
بدور ليمى
سعداوي ليمى

بولحروؼ عبد الرحماف
قيطوني محمود
بعزيز ناصر
ميهوبي الهاـ
بف حيزية ياسيف
حميدشي دمحم عبد الحفيع
ساحمي ليمى
زعمة جميمة
طبيبل صورية
مصباح أسماء

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األستاذ ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ
البيولوجيا وعمـ البيئة النباتية
عميد الكمية
نائب العميد المكم بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد المكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ بيولوجيا الحيواف
رئيس قسـ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الخموية والجزيئية
رئيس قسـ الميكروبيولوجيا
رئيس قسـ البيولوجيا وعمـ البيئة النباتية
رئيس قسـ البيولوجيا التطبيقية
رئيسة المجنة العممية لقسـ البيولوجيا وعمـ البيئة النباتية
رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الخموية والجزيئية
رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا التطبيقية
رئيس المجنة العممية لقسـ الميكروبيولوجيا
رئيس المجنة العممية لقسـ بيولوجيا الحيواف
ممثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الميكروبيولوجيا
ممثل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الميكروبيولوجيا
ممثل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ البيولوجيا التطبيقية
ممثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ البيولوجيا وعمـ البيئة النباتية
أستاذة ،ممثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ بيولوجيا الحيواف
أستاذة ،ممثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ بيولوجيا الحيواف
ممّثمة عف األستاذة المساعديف
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00
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بوحموؼ حبيبة
مرايحي زهية
خميفي الدوادي
لوادي كماؿ
بمعريبي مصطفى
خميفي التوهامي فاطمة
مشاكرة عائشة
ساطة دليمة
لكحل سميمة

ممّثمة عف األستاذة المساعديف
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مسؤولة مكتبة الكمية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  506مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ القانكف الخاص بكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 القانوف الخاص بكمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة
 ًالمؤرخ في  13ديسمبر ،2015
منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق بالقرار رقـ  022المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ القانكف الخاص بكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة 0
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بودليو سميـ
رئيس القسـ
أمجوج نوار
أستاذ محاضر قسـ "أ"
شرفي عبد القادر
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
لعباني وفاء
أستاذ محاضر قسـ "أ"
مرموف موسى
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
خوادجية سميحة حناف
أستاذ محاضر قسـ "ب"
كحوؿ وليد
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بف يسعد عذراء
أستاذ مساعد قسـ "أ"
قصاص سميـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  507مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ القانكف العاـ بكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتوري-
 ًالمؤرخ في  13ديسمبر ،2015
قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتوري-
قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ، 1كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق بالقرار رقـ  027المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ القانكف العاـ بكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة 0
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 0عميرش نذير
رئيس القسـ
 0حوادؽ عصاـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 0معمـ يوس
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 0بوحجيمة عمي
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 0زويتف عبد الرزاؽ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
 2زعموش فوزية
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 7بف شعباف دمحم الصالح
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
 8زينات مريـ
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
 9لوصي نواؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  508مؤرخ في 31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة1
 ًالمؤرخ في  13ديسمبر ،2015
ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  028المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقكؽ بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0

االسـ كالمقػب

عمارة فوزي
طاشور عبد الحفيع
بوعناقة السعيد
عياشي شعباف
حوادؽ عصاـ
أمجوج نوار
ريكمي الصديق
بودليو سميـ
عميرش نذير
زواش ربيعة
بوجعدار الهاشمي
بوطرفاس دمحم
خوجة سعاد
رضواف دمحم بمقاسـ
بوذراع بمقاسـ
بف حممة سامي
كردوف عزوز
عباس عبمة

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ القانوف الخاص

عميد الكمية
نائب العميد مكّم بالدراسات العميا
نائب العميد مكّم بالبيداغوجيا والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ القانوف العاـ
رئيس قسـ القانوف الخاص
رئيس قسـ العموـ اإلدارية
رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص
رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ القانوف الخاص
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ القانوف العاـ
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ القانوف العاـ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة مكتبة الكّمية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  509مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ
الجيكلكجية بكمية عمكـ األرض كالجغرافيا كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،الم ّ
 2003الذي ّ
عدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 الجيولوجية بكمية عموـ األرض والجغرافيا والتهيئة
 ًالمؤرخ في  14ديسمبر ،2015
العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الجيولوجية بكمية عموـ األرض والجغرافيا
والتهيئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الجيولوجية بكمية عموـ األرض والجغرافيا
والتهيئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ، 1كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  029المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ الجيكلكجية بكمية عمكـ األرض كالجغرافيا كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة 0
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االسـ كالمقػب

مرمي رمضاف
شطاح وحيد
سحوت حسيف
جبار منيرة
بمحناشي حمزة
بولعراؽ موسى
قاسيمي دمحم
قصير عمي
بوليفة خالد

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  510مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمكـ
الجغرافية كالطبكغرافية بكمية عمكـ األرض كالجغرافيا كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الجغرافية والطبوغرافية بكمية عموـ األرض
 ًالمؤرخ في  14ديسمبر ،2015
والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003الم ّ
عدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الجغرافية والطبوغرافية بكمية عموـ األرض
والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الجغرافية والطبوغرافية بكمية عموـ األرض
والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  002المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ الجغرافية كالطبكغرافية بكمية عمكـ األرض كالجغرافيا كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
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االسـ كالمقػب

بف المجات أمينة
لخضر عمار
بوفنارة فاطمة
بولجمر لمياء
بف مالؾ لمياء
بوثمجة دمحم عبدو
ناصر دمحم رضا
بمعيدي عثماف

رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

الصفػة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  511مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
التييئة العمرانية بكمية عمكـ األرض كالجغرافيا كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 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 التهيئة العمرانية بكمية عموـ األرض والجغرافيا والتهيئة
 ًالمؤرخ في  14ديسمبر ،2015
العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التهيئة العمرانية بكمية عموـ األرض والجغرافيا
والتهيئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التهيئة العمرانية بكمية عموـ األرض والجغرافيا
والتهيئة العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
التييئة العمرانية بكمية عمكـ األرض كالجغرافيا كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 0لعوامري عبد العزيز
رئيس القسـ
 0محرزي دمحم كماؿ الديف
أستاذة
 0ططار حفيزة
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
 0بوجالؿ لويزة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 0بيطاط بمقاسـ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 2عواجة دمحم
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 7فرحاد توفيق
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 8بوزياني الحاج

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  512مؤرخ في  31ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية العمكـ اإلقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة ،2003الػػذي يحػػدد مهػػاـ الجامعػػة والقواعػػد الخاصػػة بتنظيمهػػا وسػػيرها ،المعػػدؿ والمػػتمـ ،السػػيما المادتػػاف 37
و 39منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998 والمتضمف إنشاء جامعة بجاية ،المعدؿ والمتمـ،النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77–13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػ ػػى الق ػ ػرار رقػ ػػـ  197المػ ػػؤرخ فػ ػػي  3أفريػ ػػل  2011والمتضػ ػػمف إنشػ ػػاء األقسػ ػػاـ المكونػ ػػة لكميػ ػػة العمػ ػػوـاإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة بجاية.

يػػقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة بجاية ،في
الجدوؿ الممحق لهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس كمية العمكـ اإلقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة بجاية
الصفة
اإلسـ كالمقب
عميد الكمية ،رئيسا
أيت سعيدي أحمد
رئيس المجمس العممي لمكمية
أوقاسي كماؿ
رئيس قسـ التعميـ األساسي لميداف العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
لعور عبد الحق
رئيس قسـ العموـ اإلقتصادية
بوغيدف رشيد
رئيس قسـ عموـ التسيير
فريسو محمود
رئيس قسـ العموـ التجارية
حريش كماؿ
مديرة مخبر
حميش بوخزر نصيرة
مدير مخبر
بوكري موسى
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التعميـ األساسي لميداف العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بومولة سمير
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ عموـ التسيير
أعرابي خموجة
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عموـ التسيير
شابي الطيب
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ اإلقتصادية
خالدي مختار
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ اإلقتصادية
عشوش دمحم
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ التجارية
قاسة رابح
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ التجارية
شيتي محند
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
أعميمر أعمر
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
هشماوي بهيج الديف
ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات
جميل العيد
ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات
حنيش بالؿ
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ التعميـ األساسي لميداف العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
مزياني سارة
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ عموـ التسيير
بهموؿ دهية
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العموـ اإلقتصادية
ميساوي ناصر
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ العموـ التجارية
يطو وليد
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قرار رقـ  513مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الرياضيات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة بجامعة اإلخوة
 ًالمؤرخ في  07ديسمبر ،2015
منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الرياضيات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة 0
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
أستاذ محاضر قسـ "أ"  ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 0عمي حميدة
رئيس القسـ
 0نصر الديف كشكار
أستاذ
 0زهير محدب
أستاذ
 0مسعود دغداؽ
أستاذ
 0صالح جزار
أستاذ
 2دنش دمحم
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 7خالد بصيمة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 8عمار بودليو
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 9عبد الوهاب راس العيف
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قرار رقـ  514مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 الدقيقة بجامعة اإلخوة منتوري-
 ًالمؤرخ في  06ديسمبر ،2015
قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة،1
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة  ،1كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الكيمياء
 0نور الديف بغيجة
الكمية
 0غواطي صالح
عميد ّ
بالتدرج
نائب العميد المكّم
 0مولود عبدلي
ّ
التدرج
 0ويمي زيف الديف
نائب العميد المكّم بما بعد ّ
رئيس قسـ الفيزياء
 0بوجعادة عمي
رئيس قسـ الرياضيات
 2نصر الديف كشكار
رئيس قسـ الكيمياء
 7عبد المجيد دباش
رئيسة المجنة العممية لقسـ الفيزياء
 8شاكر عبمة
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات
 9عمي حميدة
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بف عياش فضيمة
بولطي عمي
عيساوي حبيب
دقداؽ مسعود
جزار صالح
بومود بوجمعة
قايـ سمراء
زعرور عبد الوهاب
بالؿ نذير
شكور لونيس
شايب عبد الرحماف
مباركي نور الديف
حرابي عبد المجيد
بوعبمو عبد الرحماف
حمانة جماؿ
قارة عمي احسف
بف عميرة فريد

دمحم نصر الديف بف كفادة

دمحم دنش
فؤاد لزهر رحماني
زهير محدب
مغالوي دخموش
بف عياش سمير
موسار عبد الحميد
سهيمي الطاهر
كعبوش زهية
عصابة رشيدة
مي ارزيق حسيف
بف شري ليمى
بمفيتاح عمي
زرطاؿ عبد النور
بولعيوف فضيمة

رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة مكتبة الكمية

عف
عف
عف
عف
عف

قسـ
قسـ
قسـ
قسـ
قسـ

الفيزياء
الفيزياء
الرياضيات
الرياضيات
الكيمياء
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قرار رقـ  515مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ ىندسة التكييف بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ وال ّ
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محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 هندسة التكيي بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة اإلخوة
 ًالمؤرخ في  08ديسمبر ،2015
منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة التكيي بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة
اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة التكيي بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة
اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

بالقرار رقـ  000المؤرخ في  00ماي  000الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ ىندسة التكييف بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
مهري زيف العابديف
رئيس القسـ
قمري رابح
أستاذ
كعبي عبد الناصر
أستاذ
زيد السعيد
أستاذ محاضر قسـ "أ"
باش تارزي عبد المالؾ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
باش خزناجي عبد الجبار
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
زموري فاطمة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  516مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ االلكتركتقني بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 االلكتروتقني بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة اإلخوة
 ًالمؤرخ في  08ديسمبر ،2015
منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االلكتروتقني بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة
اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االلكتروتقني بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  002المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ االلكتركتقني بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة 0
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 0كردوف جالؿ
رئيس القسـ
العابد جماؿ
0
أستاذ
 0شني رشيد
أستاذ
 0محسني الربيع
أستاذ
 0بف عمة حسيف
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 2كعيكعة دمحم يزيد
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 7بوشكارة حساـ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 8عابد خذير
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 9عكوشي كماؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  517مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ ىندسة النقل بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
لمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
وا
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 هندسة النقل بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة اإلخوة
 ًالمؤرخ في  08ديسمبر ،2015
منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة النقل بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة
اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ هندسة النقل بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  007المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ ىندسة النقل بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 0بف ادير دمحم
رئيس القسـ
 0بمعور أحمد
أستاذ
 0عمارة ادريس
أستاذ
 0فركوس مبارؾ
أستاذ
 0شايب رشيد
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 2بوز اررة رمضاف
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 7بولحميب دمحم الصالح
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 8بيدي الياس
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 9بوعافية عبد القادر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

قرار رقـ  518مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 الهندسة الميكانيكية بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة
 ًالمؤرخ في  08ديسمبر ،2015
اإلخوة منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية بكمية عموـ التكنولوجيا
بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة
اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  008المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة الميكانيكية بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة 0
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 0بوشوشة عمي
رئيس القسـ
 0مرابط عبد الرزاؽ
أستاذ
 0مزياني سميـ
أستاذ
 0بف يسعد اسماعيل
أستاذ
 0بسايح رشيد
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 2شرفية عبد الحكيـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 7فواتحية عثماف
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
 8بف قفادة فوزية
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 9قاسي منير

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  519مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة المدنية بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 الهندسة المدنية بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة اإلخوة
 ًالمؤرخ في  08ديسمبر ،2015
منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة
اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة
اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ 009المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اليندسة المدنية بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة 0
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 0شيخ نصر الديف
رئيس القسـ
 0عبدو كماؿ
أستاذ
 0بمواعر عبد الغاني
أستاذ
 0لسود رشيد
أستاذ
 0قطش دمحم ناصر
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 2برواؿ احمد
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 7كولوغمي سميـ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 8بف سبتي صالح الديف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 9بعداش أحسف
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قرار رقـ  520مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اإللكتركنيؾ بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015لمعدؿ،
و
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،ا ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 عموـ التكنولوجيا بجامعة اإلخوة
 ًالمؤرخ في  08ديسمبر ،2015
منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
اؿمادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة
اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
اؿمادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  002المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ بكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري-قسنطينة0
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
 0لسود سعيدة (ـ) لطرش
رئيس القسـ
 0رمراـ دمحم
أستاذة
 0ربيعي سعيدة
أستاذ
 0ريابي دمحم الهادي
أستاذة
 0حشوؼ فمة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 2شماشمة دمحم
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
 7زياري زهيرة
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
 8لباني أماؿ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 9مويسات اسماعيل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  521مؤرخ في 31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عمكـ األرض كالجغرافيا كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 األرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية
 ًالمؤرخ في  14ديسمبر ،2015
بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ األرض والجغرافيا والتهيئة
العمرانية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ األرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة
اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عمكـ األرض كالجغرافيا كالتييئة العمرانية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
الصفػة
االسـ كالمقػب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ التهيئة العمرانية
بوالصوؼ رابح
عميد الكمية
رحاـ جماؿ
التدرج والبحث العممي
نموشي عبد المالؾ
نائب العميد مكّم بما بعد ّ
نائب العميد مكّم بالبيداغوجية
حمادو بوزيد
محرزي دمحم كماؿ الديف رئيس قسـ التهيئة العمرانية
رئيس قسـ العموـ الجيولوجية
شطاح وحيد
رئيس قسـ العموـ الجغرافية والطوبوغرافية
لخضر عمار
رئيس المجنة العممية لقسـ التهيئة العمرانية
لعوامري عبد العزيز
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ الجيولوجية
مرمي رمضاف
رئيسة المجنة العممية لقسـ العموـ الجغرافية والطوبوغرافية
بف المجات أمينة
مدير مخبر بحث
شراد صالح الديف
مدير مخبر بحث
مباركي عز الديف
مدير مخبر بحث
بورفيس أحسف
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ التهيئة العمرانية
طاطار حفيزة
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ الجيولوجية
ذيب هنية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ الجيولوجية
شابور نبيل
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
شريط مناؿ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بيطاط بمقاسـ
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قرار رقـ  522مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اآلداب كالمغة العربية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 اآلداب والمغة العربية بكمية اآلداب والمغات بجامعة
 ًالمؤرخ في  08ديسمبر ،2015
اإلخوة منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة العربية بكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة.1
المادة  :02تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة العربية بكمية اآلداب والمغات بجامعة
اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :03يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اآلداب كالمغة العربية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
االسـ كالمقػب
الرقـ
 0يوس وغميسي
 0عبد السالـ غجاتي
 0أحمد غرس هللا
 0دمحم بف زاوي
 0وافية بف مسعود
 2منص شمي
 7نادية باقة
 8سامية دوداش

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
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قرار رقـ  523مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الترجمة بكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 الترجمة بكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة
 ًالمؤرخ في  08ديسمبر ،2015
منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الترجمة بكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الترجمة بكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الترجمة بكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0

الرقـ االسـ كالمقػب
0
0
0
0
0
2
7

دمحم لخضر الصبيحي

ناصي العابد
عبد الغاني بف شعباف
سوسف ماضوي
ماجدة شمي
دمحم لميف لطرش
نعماف بوكروح

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار رقـ  524مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اآلداب كالمغة االنجميزية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 اآلداب والمغة االنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة
 ًالمؤرخ في  08ديسمبر ،2015
اإلخوة منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة االنجميزية بكمية اآلداب والمغات
بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة االنجميزية بكمية اآلداب والمغات
بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اآلداب كالمغة االنجميزية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
الرقـ
0
0
0
0
0
2
7

االسـ كالمقػب

حساف سعدي

حمودي بوغنوط
زهري هاروني
فريدة عبد الرحيـ
مميكة بمخرشوش
سميمة سمماف
ليندة دخموش

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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قرار رقـ  525مؤرخ في 31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اآلداب كالمغة الفرنسية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة
 ًالمؤرخ في  08ديسمبر ،2015
اإلخوة منتوري -قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات
بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة
اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  000مؤرخ في 00ماي  0202يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اآلداب كالمغة الفرنسية بكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
ياسيف دراجي
0
رئيس القسـ
عمي تباني
0
أستاذة
الضاوية حناشي
0
أستاذة
فتيحة حسيني
0
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
نجمة شراد
0
أستاذ محاضر قسـ "ب"
فريد بطاط
2
زينب هاروف
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
7
أستاذ مساعد قسـ "ب"
عبد الفتاح مرطاني
8
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قرار رقـ  526مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
 2003الذي يحّدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 اإلخوة منتوري-
 ًالمؤرخ في  08ديسمبر ،2015
قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة اإلخوة منتوري-
قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
0
0
0
0
0
2
7

حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  002المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
الصفػة
االسـ كالمقػب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف
الربعي بف سالمة
قسـ اآلداب والمغة العربية
عميد الكمية
حسف كاتب
نائب العميد مكّم بالبيداغوجيا
ابراهيـ هاروني
نائب العميد مكّم بالدراسات العميا
سالـ محي الديف
رئيس قسـ الترجمة
العابد ناصي
رئيس قسـ اآلداب والمغة العربية
عبد السالـ غجاتي
رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية
عمي تباني
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8
9
02
00
00
00
00
00
02
07
08
09
02
00
00
00
00
00

حمودي بوغنوط
يوس وغميسي
ياسيف دراجي
حساف سعدي
دمحم لخضر الصبيحي
زهيرة قروي
يمينة بف مالؾ
حساف بوساحة
ياسمينة شراد
عزيز لعكايشي
زبيدة بمغوؽ
الضاوية حناشي
زهري هاروني
يوس بغوؿ
دمحم لخضر الصبيحي
زينب هاروف
عادؿ قيطوني
مراد مشتة

رئيس قسـ اآلداب والمغة االنجميزية
رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة العربية
رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية
رئيس المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة االنجميزية
رئيس المجنة العممية لقسـ الترجمة
مديرة مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة العربية
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة الفرنسية
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة الفرنسية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة االنجميزية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة االنجميزية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الترجمة
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مسؤوؿ مكتبة الكمية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  527مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العمكـ البيطرية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 لمعهد العموـ البيطرية بجامعة اإلخوة منتوري-
 ًقسنطينة  1المؤرخ في  15ديسمبر ،2015
يػقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد العموـ البيطرية بجامعة اإلخوة منتوري-
قسنطينة .1
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد العموـ البيطرية بجامعة اإلخوة منتوري-
قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  007المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العمكـ البيطرية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
رئيسة المجمس العممي لممعهد
 0بف حمزة لويزة
مدير المعهد
 0برارحي الحاسف
التدرج
 0كابوية رشيد
مدير مساعد مكّم بما بعد ّ
مساعد المدير المكّم بالبيداغوجيا
 0كرور مصطفى
رئيس قسـ ما قبل العيادي
 0سقني رشيد
رئيس قسـ اإلنتاج الحيواني
 2بف عزوز حمداني
رئيس قسـ الوقاية والصحة الحيوانية
 7القرود رشيد
رئيس قسـ طب ،جراحة والتكاثر الحيواني
 8بف سقني عبد الرحماف
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ طب ،جراحة والتكاثر الحيواني
 9بف ساري شراؼ
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الوقاية والصحة الحيوانية
 02غريبي لطفي
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ اإلنتاج الحيواني
 00ديب أميرة ليمى
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ ما قبل العيادي
 00عيمر رشيدة
ممثّل عف األساتذة المساعديف
 00عيمر فيصل
ممثّل عف األساتذة المساعديف
 00بغريش عبد الفتاح
مدير مخبر بحث
 00بف مخموؼ عبد المالؾ
مدير مخبر بحث
 02مقرود عبد السالـ
مدير مخبر بحث
 07بوعزيز عومار
مدير مخبر بحث
 08حمدي باشا يوس
مسؤولة مكتبة المعهد
 09بوعناقة مريـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  528مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد التغذية كالتغذي كالتكنكلكجيات الفالحية الغذائية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
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 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 لمعهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية
 ًالغذائية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة  1المؤرخ في  14ديسمبر ،2015
يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003ال ّ
معدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية

الغذائية بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة .1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الغذائية
بجامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة  ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،

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

حػرر بالجزائر في  31ماي 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  008المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لمعيد التغذية كالتغذي كالتكنكلكجيات الفالحية الغذائية بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
الصفػة

الرقـ االسـ كالمقػب
 0مخانشة كوريف كوالت (ـ) دهاؿ رئيسة المجمس العممي لممعهد ،ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف
قسـ التغذية البشرية
0
0
0
0
2
7
8
9

بوجالؿ عبد الغاني
بف عطاء هللا ليمى
طراد خوجة جماؿ

عاقمي عبد الناصر

عبد العالي مميكة (ـ) بركات

بسيمة سميرة (ـ) حيواؿ

بخوش فريدة

بف عاشور كريمة

 02كعبوش أحمد

 00بوشدجة دورية نائمة

مدير المعهد

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
مديرة مساعدة مكّمفة بالدراسات لما بعد ّ

بالبيداغوجيا

مدير مساعد مكّم
رئيس قسـ التغذية البشرية

رئيسة قسـ بيوتكنولوجيا غذائية
رئيسة قسـ تكنولوجيا غذائية

ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ بيوتكنولوجيا غذائية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ بيوتكنولوجيا غذائية

ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ تكنولوجيا غذائية
ممّثمة عف األساتذة المساعديف

 00بوجريو حياة (ـ) أولعمارة

مديرة مخبر بحث

 00عبد الرزاؽ عتيقة (ـ) بكورة

مسؤولة مكتبة المعهد

 00خروب كريمة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

مديرة مخبر بحث
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قرار رقـ  529مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 الدقيقة بجامعة اإلخوة منتوري-
 ًالمؤرخ في  15ديسمبر ،2015
قسنطينةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة اإلخوة منتوري-
قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  009المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
فضيمة بف عياش
رئيس القسـ
عبد المجيد دباش
رمضاف صغيري
أستاذ
أستاذة
ابراهيـ كبابي
أستاذ
عادؿ بغيجة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
مشحود يوس
أستاذ محاضر قسـ "أ"
دمحم بوهروـ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
خالد مصباح
أستاذ مساعد قسـ "أ"
دمحم عبد المطي بف سقني
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قرار رقـ  530مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الفيزياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 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 الدقيقة بجامعة اإلخوة منتوري-
 ًلمؤرخ في  12ديسمبر ،2015
قسنطينة 1ا ّ
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة اإلخوة منتوري-
قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  002المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
الصفػة
الرقـ االسـ والمقػب
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
عبمة شاكر
0
رئيس القسـ
عمي بوجعادة
0
أستاذة
فاطيمة بف راشي
0
أستاذ
بوبكر بوديف
0
أستاذ
محفوظ جزار
0
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
سامية بف عطاء هللا
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
الميف نويصر
7
آسيا عزيزي
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
سمراء قايـ
9
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قرار رقـ  531مؤرخ في  31ماي  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25فيفري ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة 1رقـ ّ 67
 ًيػقػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة اإلخوة
منتوري -قسنطينة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري-
قسنطينة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري -قسنطينة ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عمكـ التكنكلكجيا بجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة0
الصفػة
االسـ كالمقػب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ اإللكترونيؾ
لعروسي توفيق
عميد الكمية
بوزيد عيسى
نائب العميد مكّم بالدراسات العميا والبحث العممي والعالقات الخارجية
شني رشيد
نائب العميد مكّم بالبيداغوجيا
هواـ عبد السالـ
رئيس قسـ هندسة التكيي
قمري رابح
رئيس قسـ الهندسة المدنية
عبدو كماؿ
رئيس قسـ اإللكترونيؾ
رمرـ دمحم
رئيس قسـ االلكتروتقني
العابد جماؿ
رئيس قسـ هندسة النقل
بمعور أحمد
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مرابط عبد الرزاؽ
مهري زيف العابديف
الشيخ نصر الديف
لسود سعيدة
كردوف جالؿ
بف ادير دمحم
بوشوشة عمي
زرقا عبد السالـ
برواؿ أحمد
محسني ربيع
كعيكعة دمحم يازيد
طميعة عز الديف
نصيب ابراهيـ
زعتري عبد الوهاب
شايب رشيد
بوكباب سميـ
قاسي منير
بوشاهد عادؿ
سمطاني فوزي
منصوري نورة
ساحمي صالح
بغيجة عبد الهادي
كرور فؤاد
بمفوؿ عز الديف
شارؼ عبد الفتاح
ريابي دمحم لهادي
خزار عبد المالؾ
مزياني سميـ
زيد سعيد
طاشور كاتية

رئيس قسـ الهندسة الميكانيكية
رئيس المجنة العممية لقسـ هندسة التكيي
رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية
رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ
رئيس المجنة العممية لقسـ االلكتروتقني
رئيس المجنة العممية لقسـ هندسة النقل
رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
الكمية
مسؤولة مكتبة ّ

الهندسة المدنية
الهندسة المدنية
االلكتروتقني
االلكتروتقني
اإللكترونيؾ
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الميكانيكية
هندسة النقل
هندسة النقل
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قػػرار رقػـ  532مػؤرخ في  31ماي  2016يحػدد القائمػة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 403-11المؤرخ في ّ 3
ّ
يعدؿ المرسوـ رقـ  213-84المؤرخ في  24ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
الذي ّ
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرها،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في 17
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1
ّ
 ًجانفي ،2016
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 1
المادة  :02تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة  ،1وفقا لمجدوؿ
الممحق بهذا القرار.
المادة  :03يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة  ،1كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  000المؤرخ في  00ماي  0202الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لجامعة اإلخكة منتكري -قسنطينة 0
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة
 0جكوف عبد الحميد
نائب مدير الجامعة مكّم بالتنمية واالستشراؼ والتوجيال
 0فركوس مبارؾ
نائب مدير الجامعة مكّم بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث
شكرود السعيد
0
0

يخم

0

يشخزناجي عبد الممؾ
2
7
8
9

نادية

غواطي صالح
دهيمات العيد

كاتب حسف
رحاـ جماؿ

 02بوزيد عيسى
 00طاشور عبد الحفيع
 00برارحي الحاسف
 00بوجالؿ عبد الغني
 00بغيجة نور الديف
 00عالطو جماؿ

 02بف سالمال الربعي
 07لعروسي توفيق
 08عمار فوزي
 09بوالصوؼ رابح

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج
نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاهرات
العممية
نائب مدير الجامعة مكّم بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل
والشهادات والتكويف العالي في التدرج

كمية العموـ الدقيقة
عميد ّ
كمية عموـ الطبيعة والحياة
عميد ّ

كمية اآلداب والمغات
عميد ّ
كمية عموـ األرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية
عميد ّ

كمية
عميد ّ
كمية
عميد ّ

عموـ التكنولوجيا
الحقوؽ

مدير معهد العموـ البيطرية

مدير معهد العموـ التغذية والتغذية والتكنولوجيات الفالحية الغذائية

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة

رئيس المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة

رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات

رئيس المجمس العممي لكمية عموـ التكنولوجيا
رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ

رئيس المجمس العممي لكمية عموـ األرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية
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 02بف حمزة لويزة

رئيسة المجمس العممي لمعهد العموـ البيطرية

 00مخانشة كوريف كوالت (ـ) دهاؿ رئيسة المجمس العممي لمعهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية الغذائية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ الدقيقة
 22بوديف بوبكر
 23جزار صالح
 24زيد السعيد

 25محسني ربيع
 26حميدشي عبد الحفيع

ممثّل
ممثّل

األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ الدقيقة
األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية عموـ التكنولوجيا
األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية عموـ التكنولوجيا

ممثّل
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة

 27بولحروؼ عبد الرحماف
 28سحوت حسيف
 29محرزي دمحم كماؿ الديف

ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية عموـ األرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية عموـ األرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية

 32شرفي عبد القادر
 33عقابو أمير

ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف معهد العموـ البيطرية

 30صحراوي عبد السالـ
 31بف عاشور نجمة

 34بسيمة سميرة (ـ) حيواؿ
 35بف عاشور كريمة
 36بوزيد زينب (ـ) هاروف
 37بوعيشة فؤاد
 38مي ارزيق حوسيف
 39بف عياش سمير

 40حمانة جماؿ
 41شرابي عبد العزيز

 42بوشالغـ عميروش
 43مشتة مراد

ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية اآلداب والمغات
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية اآلداب والمغات
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية الحقوؽ

ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية
الغذائية
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفالحية
الغذائية

ممّثمة عف األساتذة المساعديف

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير وحدة بحث
مدير وحدة بحث
مدير وحدة بحث

أستاذ بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة 2
أستاذ بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة 2

مسؤوؿ المكتبة المركزية لمجامعة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ق ارر رقـ  533مؤرخ في  31ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
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

الثالثي الثاني 2016

340

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة بجامعة
 ًالمؤرخ في  07أفريل ،2016
مصطفى اسطمبولي -معسكر ّ
يقػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة بجامعة
مصطفى اسطمبولي -معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة بجامعة مصطفى
اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػرار رقػـ  000المػؤرخ في  00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر
الصفػة
االسـ والمقػب
الرقـ
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
دبات فطيمة
5
2
رئيس القسـ
قوداش عبد هللا
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
مفتاح بوجالؿ
3
أستاذ محاضر قسـ "ب"
رباح دمحم
1
أستاذ محاضر قسـ "ب"
سماعيل عمر
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بوفرعة فاطمة
1
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
فقير عبد القادر
7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  534مؤرخ في  31ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
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 محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة مصطفى
 ًالمؤرخ في  06أفريل ،2016
اسطمبولي -معسكر ّ
يقػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة مصطفى
اسطمبولي -معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة مصطفى
اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػرار رقػـ  000المػؤرخ في  00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
معروؼ رضا
0
رئيس القسـ
غراس حمو
0
أستاذة
هشماوي عائشة
0
أستاذ
غالـ هللا مداني
0
أستاذ محاضر قسـ "أ"
رقيق بف دوخة عبد الكريـ
0
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بف دمحم عبد المجيد
2
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بختي دمحم أميف
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
براسي عائشة
8

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  535مؤرخ في  31ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الفيزياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
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 محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة مصطفى
 ًالمؤرخ في  06أفريل ،2016
اسطمبولي -معسكر ّ
يقػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة مصطفى
اسطمبولي -معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة مصطفى
اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػرار رقػـ  000المػؤرخ في  00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
 0سحنوف دمحم
رئيس القسـ
 0رياف هوارية
أستاذ
 0بمطاش حاج
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 0عبورة حميـ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 0دحو فطيمة الزهرة
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 2بف مصابيح تونسي
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 7بوهاني بف زياف حميدة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  536مؤرخ في  31ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الرياضيات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12 -09المؤرخ في ّ 7

المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
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 محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة بجامعة مصطفى
 ًالمؤرخ في  06أفريل ،2016
اسطمبولي -معسكر ّ
يقػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة بجامعة مصطفى
اسطمبولي -معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة بجامعة مصطفى
اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػق بالقػرار رقػـ  002المػؤرخ في  00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
سقراس عبد القادر
0
رئيس القسـ
بالجياللي غريسي
0
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
بف مريـ خالد
0
أستاذ محاضر قسـ "ب"
دمحم شري أحمد
0
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
غريب فتيحة
0
أستاذ محاضر قسـ "ب"
حسني عبد الباسط
2
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
ممياني نصيرة
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
وضاح عبد الحميد
8
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
لبيد نادية
9

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  537مؤرخ في  31ماي  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ الدقيقة بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12-09المؤرخ في  7مح ّرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
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 محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة بجامعة مصطفى اسطمبولي-
 ًالمؤرخ في  20أفريل ،2016
معسكر ّ
يقػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة بجامعة مصطفى
اسطمبولي -معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة بجامعة مصطفى اسطمبولي-
معسكر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  31ماي 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحػػػق بالقػػرار رقـ  007المؤرخ في  00ماي  ،0202الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ الدقيقة بجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر

الرقـ االسـ كالمقػب
0

بف مريـ خالد

0

يحياوي أحمد

0
0
0
2

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف
قسـ الرياضيات
عميد الكمية

نائب العميد مكّم

بمطاش حاج

نائب العميد مكّم

دباكمة دمحم

رئيسة قسـ الفيزياء

رياف هوارية
غراس حمو

التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
بما بعد ّ
بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

رئيس قسـ الكيمياء

7

بالجياللي غريسي

رئيس قسـ الرياضيات

8

قوداش عبد هللا

رئيس قسـ اإلعالـ اآللي

9

سحنوف دمحم

رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء

02
00
00
00
00
00
02
07
08

رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء

معروؼ رضا

رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات

سقراس عبد القادر
دبات فطيمة

رقيق بف دوخة عبد الكريـ
بميفة عبد الرحيـ
غالـ هللا مداني

بختي دمحم األميف

ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الكيمياء
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الكيمياء
مدير مخبر بحث

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف

فقير عبد القادر

بوعزة نعيمة

رئيسة المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي

مسؤوؿ المكتبة
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يحػدد القائمػة االسمية
قػػرار رقػـ  538مػؤرخ في  31ماي ّ ،2016
ألعضاء المجمس العممي لجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،ا ّ
 2003الذي ّ
لمعدؿ و ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  12-09المؤرخ في ّ 7المتمـ،
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
ّ
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 112المؤرخ في  19أفريل  2010الذي ّ
ّ
لجامعة معسكر،
المؤرخ في
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر
ّ
 ً 20مارس ،2016
يقػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،وفقا لمجدوؿ
الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  31ماي 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمػة االسمية
ممحق بالقرار رقػـ  008المػؤرخ في  00ماي  ،0202الذي ّ
ألعضاء المجمس العممي لجامعة مصطفى اسطمبكلي -معسكر
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
0
0

خالدي عبد القادر

مدير الجامعة رئيس المجمس العممي لمجامعة

نائب مدير الجامعة مكّم

بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل

0

مداح بومديف

نائب مدير الجامعة مكّم

بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث

0

شنيني عبد الرحمف

نائب مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاهرات

عدناف أحمد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

والشهادات والتكويف العالي في التدرج

العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرج
العممية
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0
2

نائب مدير الجامعة مكّم

بف سميماف دمحم

طيبي غماري

بالتنمية واالستشراؼ والتوجيال

عميد كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

7

مسعودي رشيد

عميد كمية الحقوؽ والعموـ السياسية

8

بمعبيد لخضر

عميد كمية عموـ الطبيعة والحياة

9

تشيكو فوزي

عميد كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
عميد كمية العموـ والتكنولوجيا

 02بوشكارة دمحم

عميد كمية اآلداب والمغات

 00صدار نور الديف
 00يحياوي أحمد

عميد كمية العموـ الدقيقة

 00خميفي بشير

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

 00محمودي فاطمة الزهراء

رئيسة المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 02مختاري فيصل

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

رئيس المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة

 00بمفاضل عبد القادر
 07بف ميموف يوس

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا

 08بف قويدر مختار

رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات

 09بف مريـ خالد

رئيس المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة

ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية

 02وذاف بوغفالة

 00جياللي كوبيبي معاشو
 00بقدار كماؿ

ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة

 00دحو مختار

 00ميمودي عمي
 00بمهادي عبد القادر

ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

 02غريسي العربي
 07بف عبو الجياللي

ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ والتكنولوجيا
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ والتكنولوجيا
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية اآلداب والمغات

 08بكوسة سمير بمقاسـ
 09ولد الشيخ البحري
 02بزوادة حبيب

ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية اآلداب والمغات
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ الدقيقة
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ الدقيقة

 00ولد النبية يوس
 00سحنوف دمحم
00

رقيق بف دوخة عبد الكريـ

 00بوسمهاـ جماؿ

ممّثمة عف األساتذة المساعديف

 02جعفري فتيحة

أستاذة بجامعة أحمد بف بمة -وهراف 5

 00بوخاري يحي

ممثّل عف األساتذة المساعديف

 07فاطمي سعد الديف

أستاذ بالمدرسة العميا لألساتذة  -وهراف

 08موفقس دمحم

مسؤوؿ المكتبة المركزية
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قرار رقـ  539مؤرخ في  02جكاف  ،2016يعدؿ القراررقـ  54المؤرخ في  14فيفري  ،2013الذي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمككالة المكضكعاتية لمبحث في العمكـ كالتكنكلكجيا
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  398-11المػػؤرخ فػػي  28ذي الحجػػة عػػاـ  1432الموافػػق  24نػػوفمبر سػػنة ،2011والذي يحدد مهاـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيمها وسيرها ،السيما المادتيف  20و 21منال،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  19-12الم ػػؤرخ ف ػػي  15ص ػػفر ع ػػاـ  1433المواف ػػق  9ين ػػاير س ػػنة ،2012المتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77-13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  54المػػؤرخ  14فيفػػري  ،2013الػػذي يحػػدد القائمػػة اإلسػػمية ألعضػػاء المجمػػس العمم ػػيلموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا،
يقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  54المؤرخ  14فيفري  ،2013والمذكور أعال كما يمي:
"المادة األولى(................................ :بدوف تغيير)،....................................
يعيف بصفتهـ أعضاء المجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا األشخاص
اآلتية أسماؤهـ:
السيدات كالسادة :
أكقاسي
بكيعقكب
حمانة
كمك
يكسفات
مراد
ّ
قريكف
حمزاكي
بمكشراني
دماغ
طالب
تريبش
بكىالّ ؿ
بكعصيدة
حربي

لكنيس،
عبد القادر،
جماؿ،
عبد الحفيع،
عبد الرحماف،
غكتي نجـ الديف،
محمد،
ّ
ساعد،
عادؿ،
نصرالديف،
عبد الكىاب،
مكلكد،
سعيد،
سفياف،
آسيا".

رئيس المجمس العممي،

المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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قرار رقـ  540مؤرخ في  02جكاف  ،2016يعدؿ القرار رقـ  80المؤرخ في  08فيفري 2016
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى 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 ،المعدؿ و المتمـ،ال سيما المادة  3منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منال،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع االوؿ عاـ  1434الموافق 30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقـ  80المؤرخ في  8فيفري  ،2016الذي يحدد القائمة اإلسمية العضاء مجمس إدارة جامعةباتنة.1
يػػقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  80المؤرخ في  08فيفري  ،2016والمذكور أعال  ،كما هو
محدد في الجدوؿ بهذا القرار.
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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 -1األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
بوطرفاية أحمد
بمخم عبد الحق
حالسي دمحم
قدوري أبو األرباح
عبيدات لحبيب
غزالي عبد العالي
بف الصغير كماؿ
خيذري إبراهيـ
شرفي رجاء
برتيمة عبد الوهاب
صابة عز الديف
مباركي مراد
كبور عمر
محمودي هاني

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة1
الصفة
رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

القطاع
الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي
الوزير المكم بالمالية
الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية
الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي
الوزير المكم بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
الوزير المكم بالتجارة
الوزير المكم بالسكف والعمراف والمدينة
الوزير المكم بالشؤوف الدينية واألوقاؼ
الوزير المكم بالصناعة والمناجـ
الوزير المكم بالعدؿ

ممثل الوزير المكم
ممثل الوالي

بالثقافة

".....................................والباقي بدوف تغير.".............................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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قرار رقـ  541مؤرخ في  02جكاف  ،2016يعدؿ القرار رقـ  300المؤرخ في  24جكاف 2015

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهاـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمال و سير  ،السيما المادة  10منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  302-11المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة 2011والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة ،السيما المادة  2منال،
 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  300المؤرخ في  24جواف  2015الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمركز الجامعي بتيبازة.
ُيػقػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  411المؤرخ في  23جواف  ،2151والمذكور أعال  ،كما هو

محدد بالجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -1األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
عبابو اسيا
زدوري حميد
زيكارة صوريا
واعمي محند ارزقي
اكروبركاف مهنى
ابراهيمي عبدالرشيد

بيتر الساسي
عيساوي دمحم

زبدة جيالني
شاكر عبدالرحماف

بوقرة سميماف
سريدي دمحم

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثمة الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكم بالمالية،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكم

بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي ،

ممثل الوزير المكم
ممثل الوزير المكم

بالثقافة،
باالتصاؿ،

ممثل الوزير المكم
ممثل الوزير المكم

ممثل الوزير المكم
ممثل الوالي.

بالتجارة،
بالعدؿ،

بالصناعة والمناجـ،

".....................................والباقي بدوف تغير.".............................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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قرار رقـ  542مؤرخ في  02جكاف  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  10من ػػال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  376-12المؤرخ في  13ذي الحجة عاـ  1433الموافق  29أكتوبر سنة 2012والمتضمف تغيير تسمية المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوهراف إلى مدرسة وطنية متعددة
التقنيات بوهراف،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي:
ُيػقػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  51مف المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ
 5321الموافق  28ديسمبر سنة  ،2111والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهراف .
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهراف طبقا لمجدوؿ

الممحق بهذا القرار.
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بكىراف.
 - 1األعضاء المعينكف:
القطاع
الصفة
االسـ كالمقب
شاهد العربي
سعدود دمحم
سميماني ارزقي
طويل عبدالقادر
ثابتي (ـ)خميفي التهامي قمرة
بممقداد جميمة
اوشاف مجيد
بف براهيـ رحمونة
عمي إسماعيل فاطمة الزهراء
خمدوف عبدالرحيـ
مجقاف حورية (ـ) محيو

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثمة الوزير المكم بو ازرة األشغاؿ العمومية،
ممثل الوزير المكم بو ازرة الطاقة،
ممثمة الوزير المكم بو ازرة الموارد المائية والبيئة،
ممثمة الوزير المكم بو ازرة الصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
ممثمة الوزير المكم بالسكف والعمراف والمدينة.
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 - 2األعضاء المنتخبكف:
االسـ كالمقب
مهور بف شناف حميمة
مولي دمحم
شقاؽ مصطفي
مختار هوارية حناف
دايري مصطفى
بتاج خالد
بيدي عمي
عباسي ميمود
رحماني العربي

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف

القطاع
سمؾ األساتذة لقسـ الفيزياء والكيمياء
سمؾ األساتذة لقسـ الهندسة المدنية
سمؾ األساتذة لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
سمؾ األساتذة المساعديف
سمؾ األساتذة المساعديف
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
الطمبة
الطمبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  543مؤرخ في  02جكاف  ،2016يعدؿ القرار رقـ  951المؤرخ في  5ديسمبر 2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة والقواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  10من ػػال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو غشت سنة 2008والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  951المؤرخ في  5ديسمبر  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة العميا لألساتذة بالقبة.
يػقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يعػدؿ الجػدوؿ الممحق بالقرار رقـ  815المؤرخ في  1ديسمبر  ،2154والمػذكور أعال  ،كما هو
محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 - 2األعضاء المنتخبكف:
االسـ كالمقب
عبدالرحيـ حسيف
شيشوف نجيب
درباؿ عبدهللا
لونيس عمي

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بالقبة.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

منتخب
منتخب
منتخب
منتخب

عف
عف
عف
عف

األساتذة
األساتذة
األساتذة
األساتذة

القطاع
لقسـ الكيمياء،
لقسـ عمـ الموسيقى،
لقسـ الرياضيات،
لقسـ الفيزياء،
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عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

بوجنيبة مسعود
نصبة عمي
شنوقة عبدالمجيد
منصوري الهاشمي
اولعربي جماؿ
كوديل نادية
زرقاني سميماف
الشيخ عبدالصمد

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب

عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف

األساتذة لقسـ العموـ الطبيعية،
األساتذة لقسـ اإلعالـ اآللي،
سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المساعديف،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
الطمبة
الطمبة

".....................................والباقي بدوف تغير.".............................................

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  544مؤرخ في  02جكاف  ،2016يعدؿ القرار رقـ  1013المؤرخ في  29ديسمبر2013
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة ببكزريعة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  5321الموافق  28ديسمبر سنة 2111الذي يحدد مهػػاـ المدرس ػ ػة خػػارج الجامعػة و القواع ػػد الخاصػة بتنظيمها وسيػرها ،السيمػا المػػادة  51من ػػال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  255-19المؤرخ في  55رجب عاـ  5328الموافق  53يوليو غشت سنة 2119والمتضمف تحويل المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في اآلداب والعموـ اإلنسانية في مدينة الجزائر
إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  5154المؤرخ في  28ديسمبر  2154الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمدرسة العميا لألساتذة ببوزريعة.
يػػقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يعػدؿ الجػدوؿ الممحق بالقرار رقـ  5154المؤرخ في  28ديسمبر  ،2154والمػذكور أعال  ،كما هو
محدد في الجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لالساتذة ببكزريعة

 - 1األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
بوقزاطة جماؿ
خنوؼ عزالديف
بولساف مولود
بداش ليمى
ياس خيرالديف
بوقرة سميماف

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثمة الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
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 - 2األعضاء المنتخبكف:
االسـ كالمقب
خالد الكبير عالؿ
طيبي مسعود
بف طيفور بمقاسـ
بوطارف دمحم الهادي
صياـ كريمة
اوكيل يوس
فالح هدى
جميدة مريـ
بمعجاف سفياف
لخضاري اسامة

الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب

عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف

القطاع
األساتذة لقسـ التاريخ والجغرافيا
األساتذة لقسـ الفمسفة
األساتذة لقسـ المغة الفرنسية
األساتذة لقسـ المغة العربية وادابها
سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المساعديف،
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
الطمبة
الطمبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  545مؤرخ في  02جكاف  ،2016يعدؿ القرار رقـ  406المؤرخ في  22جكاف 2014
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلعالـ العممي كالتقني
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ رقػػـ  56-85المػػؤرخ فػػي  24جمػػادى الثانيػػة عػػاـ  1405الموافػػق  16مػػارس سػػنة ،1985والمتضمف إنشاء مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  396-11المػػؤرخ فػػي  28ذي الحجػػة عػػاـ  1432الموافػػق  24نػػوفمبر سػػنة 2011والػػذي يحػ ّػدد القػػانوف األساسػػي النمػػوذجي لممؤسسػػة العموميػػة ذات الطػػابع العممػػي والتكنولػػوجي ،ال سػػيما
المادة  13منال،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77-13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  406المػػؤرخ  22ج ػواف  2014الػػذي يحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء مجمػػس إدارة مركػػزالبحث في اإلعالـ العممي والتقني،
يػػقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  311المؤرخ في  22جواف  ،2153المذكور أعال وتحرر كما
يأتي:
"المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  54مف المرسوـ التنفيذي رقـ  481-55المؤرخ في  29ذي
الحجة عاـ  5342الموافق  23نوفمبر سنة  2155و المذكور أعال  ،تحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس إدارة مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني ،كما يمي:
 بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط : السيد بوخروبة عبد الوهاب، السيد قدوري لياس، السيد بف صاولة عبد الحكيـ، السيد كسيس حميد" .النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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" ...............................كالباقي بدكف تغيير."...............................
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  546مؤرخ في  02جكاف  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس كمية العمكـ المعمكـ اإلنسانية بجامعة قالمة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ الرئاسػ ػػي رقػ ػػـ  125-15المػ ػػؤرخ فػ ػػي  25رجػ ػػب عػ ػػاـ  1436الموافػ ػػق  14مػ ػػايو سػ ػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  273-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عػاـ  1422الموافػق  18سػبتمبر سػنة 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 – 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  202المؤرخ في  24جواف  2010والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمػوـ االنسػانيةواالجتماعية بجامعة قالمة.
يػػقػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
 5323الموافق  24غشت سنة  ،2114المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
تحديد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االنسانية واالجتماعية بجامعة قالمة.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االنسانية واالجتماعية بجامعة قالمة ،في الجدوؿ
الممحق لهذا القرار.
المادة  :0ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية بجامعة قالمة
الصفة
االسـ كالمقب
عميد الكمية ،رئيسا
قاسمي يوس
رئيسة المجمس العممي لمكمية
بورغدة رمضاف
مدير مخبر
شرقي دمحم
معمـ دمحم فوزي
رئيسة قسـ اآلثار
رئيس قسـ عمـ االجتماع
سريدي دمحم المنص
رئيس قسـ الفمسفة
حادج عمي كماؿ
رئيس قسـ عموـ االعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات
عثمانية عبد القادر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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خالدي مسعود
خالدي مسعود
جراب عبد الرزاؽ
زرافة مراد
بوصنبورة عبد هللا
حرقاس وسيمة
براهمية سميرة
مراجي رابح
خشة أحسف
نمامشة رابح
غربي الحواس
كحوؿ سعودي
مومف احمد
بمغز اميرة
رقاب مرواف
بمقريني عمار
دمحماتي عبد الغفار
دمحماتي مهدي
سعايدية بشرى
زياية مراد

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التاريخ
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التاريخ
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اآلثار
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اآلثار
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـ االجتماع
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ عمـ النفس
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ عمـ النفس
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الفمسفة
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عموـ االعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عموـ االعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف المستخدميف االدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثمة منتخبة عف المستخدميف االدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل عف الطمبة لقسـ التاريخ
ممثل عف الطمبة لقسـ اآلثار
ممثل عف الطمبة لقسـ عمـ االجتماع
ممثل عف الطمبة لقسـ عمـ النفس
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ الفمسفة
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عموـ االعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحػدد كيفيات تنظيـ
قػرار رقـ  547المؤرخ في  02جكاف ّ ،2016
الدكتكراه كمناقشتيا
ال ّتككيف في ال ّ
طكر ال ّثالث كشركط إعداد أطركحة ّ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضػػى القػػانوف رقػػـ 05-99المػػؤرخ فػػي  18ذي الحجػػة عػػاـ  1419الموافػػق  4أبريػػل سػػنة  1999والمتضػػمفالقانوف التوجيهي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضػ ػػى القػ ػػانوف رقػ ػػـ  21-15مػ ػػؤرخ فػ ػػي  18ربيػ ػػع األوؿ عػ ػػاـ  1437المواف ػ ػق  30ديسػ ػػمبر سػ ػػنة 2015والمتضمف القانوف التوجيهي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ الرئاس ػػي رق ػػـ  125-15الم ػػؤرخ ف ػػي 25رج ػػب ع ػػاـ  1436المواف ػػق  14م ػػايو س ػػنة2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المعدؿ،
و
ّ
ػؤرخ فػػي  24ربيػػع الثّػػاني عػػاـ  1419الموافػػق 17غشػػت سػػنة
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  254-98المػ ّالمتمـ،
المتخصص والتّأهيل الجامعي،
التدرج
ّ
 1998والمتعّمق بالتّكويف في ّ
الدكتو ار وما بعد ّ
المعدؿ و ّ
ّ
ػؤرخ فػي  24جمػادى الثّانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  279-03الم ّالمتمـ،
الخاصة بتنظيمها وسير
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد
ّ
 2003اّلذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
ّ
ػؤرخ فػػي  11رجػػب عػػاـ  1426الموافػػق  16غشػػت سػػنة 2005
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  299-05المػ ّالخاصة بتنظيمال وسير ،
يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد
اّلذي ّ
ّ
ػؤرخ ف ػي  27ذي القعػػدة عػػاـ  1426الموافػػق  29ديسػػمبر سػػنة
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ  500-05المػ ّالخاصة بتنظيمها وسيرها،
يحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد
 2005اّلذي ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2016

356

المؤرخ في  27ربيع الثّاني عاـ  1429الموافق  3مايو سػنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 130-08ّ
المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،
و
ّ
المؤرخ في  27ربيع الثّاني عاـ  1429الموافق  3مايو سػنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 131-08ّ
الدائـ،
و
المتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث ّ
ّ
ػؤرخ فػي  17شػعباف عػاـ  1429الموافػق  19غشػت سػنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  265-08الم ّالد ارسػػات لمحصػػوؿ عمػػى شػػهادة الّميسػػانس وشػػهادة الماسػػتر وشػػهادة الػ ّػدكتو ار  ،السػػيما الم ػواد
والمتضػ ّػمف نظػػاـ ّ
18،16و 19منال،
 وبمقتضىالمرسػ ػ ػػوـ التنفيػ ػ ػػذي رقػ ػ ػػـ  231-10المػ ػ ػػؤرخ فػ ػ ػػي  23ش ػ ػ ػواؿ عػ ػ ػػاـ  1431الموافػ ػ ػػق  2أكتػ ػ ػػوبر سػ ػ ػػنةالدكتو ار ،
2010والمتضمف القانوف األساسي لطالب ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سػنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ ّ 77-13المؤرخ في  18ربيع ّ
صالحيات وزير التّعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد
اّلذي ّ
ّ
المؤرخ في  3نوفمبر سنة  2011والمتضمف كيفيات ترتيب الطمبة،
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 714ػؤرخ فػي  14مػايو سػنة  2012والمتض ّػمف إنشػاء جػدوؿ فهرسػي مركػزي لممػذكرات
 وبمقتضى القرار رقػـ  153الم ّكيفيات تزويد واستعمالال،
واألطروحات ّ
ويحدد ّ
طػور الثّالػث مػف
 وبمقتضى القرار رقـ 191المؤرخ في  16جويمية سػنة  2012الػذي يح ّػدد تنظػيـ التّكػويف فػي ال ّ
ّ
الدكتو ار  ،المعدؿ والمتمـ.
أجل الحصوؿ عمى شهادة ّ
يػقػػػػػػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المواد 59 ،51و 58مف المرسوـ التنفيذي رقـ 211-19المؤرخ في  58غشت سنة
طور الثّالث وشروط
كيفيات تنظيـ التّكويف في ال ّ
 ،2119المذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد ّ
الدكتو ار ومناقشتها.
إعداد أطروحة ّ
تطبق أحكاـ القرار الحالي عمى فئة المترشحيف الحائزيف شهادة الماستر أوشهادة الماجستير.
األكؿ
الفصػل ّ
عامػة
أحكػاـ ّ

مؤسسات التّعميـ العالي.
ظـ التّكويف في ال ّ
المادة  :0ين ّ
طور الثّالث عمى مستوى ّ
الدكتو ار .
يتوج التّكويف في ال ّ
طور الثّالث بشهادة ّ
طور الثّالث وفق مخطط سنوي لمتّكويف تعد المديرية العامة لمتّعميـ والتّكويف العالييف
المادة  :0ينظـ التّكويف في ال ّ
بمشاركة المديرية العامة لمبحث العممي والتّطوير التّكنولوجي ومديرية الموارد البشرية ومديرية الميزانية
والوسائل ومراقبة التسيير.
يجب أف تستجيب المناصب المفتوحة لالحتياجات البيداغوجية ،العممية واالجتماعية واالقتصادية لمبمد.
طور الثّالث ،سنويًّا ،بقرار مف الوزير
يحدد عدد المناصب والتّخصصات المؤهمة لتنظيـ التّكويف في ال ّ
المكم بالتّعميـ العالي والبحث العممي.
طور الثّالث ،وفًقا لمشروط اآلتية:
المادة  :0تؤهل مؤسسات التّعميـ العالي لتنظيـ التّكويف في ال ّ
 -5القدرة الفعمية عمى التّأطير عف طريق تحديد الحد األقصى المسموح بال لكل أستاذ باحث أو باحث
دائـ مف مص ّ األستاذية (أستاذ أو أستاذ محاضر قسـ "أ")،
 -2التوافق مع االحتياجات ذات األولوية الوطنية ذات الصمة.
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المادة

المادة



المادة

المادة

المادة

المادة

تحدد شروط أخرى لمتأهيل ،عند االقتضاء ،مف طرؼ الوزير المكم بالتعميـ العالي والبحث العممي.
ّ
طور الثّالث مف طرؼ لجنة
 :0تدرس طمبات تأهيل مؤسسات التّعميـ العالي مف أجل فتح التّكويف في ال ّ
وطنية لمتّأهيل.
يمنح التّأهيل مف طرؼ الوزير المكّم بالتّعميـ العالي والبحث العممي لمدة ثالث ( )14سنوات.
السنوية وتجديد التّأهيل لنفس الشروط المتعمقة بالتّأهيل.
تخضع عممية إعادة التّأهيل ّ
المسجميف بانتظاـ ،في حالة عدـ تجديد
الدكتو ار
المؤسسة
تمتزـ
المعنية بضماف مواصمة تكويف طمبة ّ
ّ
ّ
ّ
التّأهيل.
الفصػل ال ّثػانػي
ُ
كيفيات االلتحػاؽ بال ّتككيػف
ّ
طور الثّالث،كما يأتي:
 :2يتّـ االلتحاؽ بالتّكويف في ال ّ
أجنبية معترؼ بمعادلتها،
أي شهادة
ّ
عمى أساس المسابقة ،بالنسبة لممترشحيف الحائزيف شهادة الماستر أو ّ
أجنبيةمعترؼ
أي شهادة
ّ
عمى أساس الشهادة ،بالنسبة لممترشحيف الحائزيف عمى شهادة الماجستير أو ّ
المتمـ،
بمعادلتها ،سممت وفق أحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ 213-89المؤرخ في 57أوت ،5889
ّ
المعدؿ و ّ
والمذكور أعال .
الدكتو ار
تحدد كيفيات التحاؽ الحائزيف عمى شهادة الماجستير بالتّكويف في ال ّ
طور الثّالث لنيل شهادة ّ
ّ
بقرار مف الوزير المكّم بالتّعميـ العالي والبحث العممي.
المؤهمة وفق
المؤسسة
ظـ مف قبل
طور الثّالث ذات طابع وطني تن ّ
 :7مسابقة االلتحاؽ بالتّكويف في ال ّ
ّ
ّ
مرحمتيف:
 دراسة ممّفات التّرشح،
كتابية.
 اختبارات ّ
مرحمةإقصائية.
تعد كل
ّ
ّ
طور الثّالث مف طرؼ الوزير المكّم بالتّعميـ
تحدد كيفيات تنظيـ واجراء مسابقة االلتحاؽ بالتّكويف في ال ّ
ّ
العالي والبحث العممي.
 :8تفحص ممّفات التّرشح عمى أساس النتائج المحصل عميها في طور الميسانس ،الماستر أو مسار تكويف
عاؿ آخر.
تحدد قائمة
مع مراعاة أحكاـ القرار رقـ 753
المؤرخ في  4نوفمبر سنة  ،2155المذكور أعال ّ ،
ّ
المترشحيف المعنييف بإجراء المسابقة الكتابية ،عمى أساس ترتيبهـ مف بيف % 51األوائل لدفعة الماستر
ّ
لكل مؤسسة.
الكتابية لممسابقة ،بعشرة ( )51أضعاؼ عدد
المترشحيف المعنييف باجتياز االختبارات
يحدد عدد
ّ
ّ :9
ّ
المناصب المفتوحة عمى األقل لكل مؤسسة.
في حالة عدـ بموغ العدد المطموب لممترشحيف ،يتـ توسيع دراسة ممفات الترشح لفائدة  %21التالية
المؤرخ في  4نوفمبر سنة
لكل مؤسسة ،طبقا ألحكاـ القرار رقـ 753
ّ
لممترشحيف مف دفعة الماستر ّ
 ،2155والمذكور أعال .
طور الثّالث وتسمى أدنا "لجنة التّكويف في
مؤهمة ،لجنة تكويف في ال ّ
مؤسسة ّ
 :02تُنشأ عمى مستوى ّ
كل ّ
ا ّلدكتو ار ".
يمكف أف تنشأ عدة لجاف بحسب عدد التكوينات في الطور الثالث.
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المادة

المادة

المادة

المادة
المادة

المادة

المترشحيف المعنييف باجتياز
الدكتو ار صالحية تحديد الحد األقصى لعدد
ّ
 :00تمارس لجنة التّكويف في ّ
الكتابية لممسابقة حسب خصوصية التّكويف.
االختبارات
ّ
محدد في المادتيف  9و 8مف هذا القرار إلى غاية
في هذ الحالة ،يمكف مواصمة مسار االنتقاء كما هو ّ
الدكتو ار .
بموغ عدد
ّ
المترشحيف المحدد مف طرؼ لجنة التّكويف في ّ
طمبة الجزائريوف الحاصموف عمى شهادة ماستر أجنبية لنفس شروط المشاركة في المسابقة
 :00يخضع ال ّ
المحددة في المادة  1مف هذا الق ارر.
الدكتو ار .
تخضع دراسة ممفاتهـ البيداغوجية لتقييـ لجنة التّكويف في ّ
طمبة األجانب الحاصموف عمى شهادة ماستر جزائرية ،لنفس شروط المشاركة في المسابقة
 :00يخضع ال ّ
المحددة في المادة  1مف هذا القرار.
طمبة األجانب الحاصموف عمى شهادة ماستر أجنبية ،المستفيدوف مف منحة دراسية في إطار
يعفى ال ّ
طور الثّالث ويكوف عدد المناصب المفتوحة لهذ
برنامج التعاوف ،مف مسابقة االلتحاؽ بالتّكويف في ال ّ
الفئة خارج الحصة الممنوحة.
الدكتو ار بعد ترخيص مف مديرية
تخضع دراسة ممفاتهـ البيداغوجية لمتقييـ مف طرؼ لجنة التّكويف في ّ
التّعاوف والتّبادؿ ما بيف الجامعات.
تخصصات التّكويف في الماستر.
 :00تتمحور االختبارات
ّ
الكتابية حوؿ ّ
المترشحوف ترتيبا نهائيا عمى أساس الجدارة بناء عمى المعدؿ العاـ المحصل عميال في اختبارات
 :00يرتب
ّ
المسابقة الكتابية.
المترشحوف في حالة التّساوي عمى أساس المعدؿ العاـ المحصل عميال في مسار التّكويف في
يرتب
ّ
األوؿ.
ال ّ
طور ّ
طور الثّالث إتماـ إجراءات
 :02يجب عمى
المترشحيف المقبوليف في مسابقة االلتحاؽ بالتّكويف في ال ّ
ّ
يوما التالية لإلعالف النهائي
التّسجيل لدى مؤسسة جامعية واحدة في أجل أقصا خمسة عشر (ً )51
عف النتائج بعد المصادقة عميها مف طرؼ الهيئة العممية المؤهمة لمقسـ.
مترشح واحد أو أكثر ،يتـ تعويضال باألوؿ أو األوائل في ترتيب المسابقة الكتابية.
في حالة تنازؿ ّ
ال يمكف تعويض منصب تنازؿ عنال أي مترشح بعد انقضاء خمسة عشر ( )51يوما مف تاريخ انتهاء
آجاؿ التسجيل.
الفصػل ال ّثػالث
ُ
تنظيػـ ال ّتككيػف

طور الثّالث المذكورة في المادة  1مف هذا القرار ،بما يأتي:
المادة  :07تكّم المجنة الوطنية لتأهيل التّكويف في ال ّ
مؤسسات التّعميـ العالي،
دراسة طمبات التّأهيل وتجديد
ّ
المقدمة مف طرؼ ّ
خصصات عمى أساس قدرات التّأطير العممي
اقتراح عدد المناصب المراد فتحها في مختم الشعب والتّ ّ
المعبر عنها،
واالحتياجات
ّ
طور الثّالث وتقديـ أي اقتراح مف شأنال تحسيف مردود يتال،
نوية لمتّكويف في ال ّ
الس ّ
فحص الحصيمة ّ
طور الثّالث وتنظيمال.
اقتراح اآلليات بهدؼ تحسيف التّكويف في ال ّ
وكيفيات سيرها بقرار مف الوزير المكّم
طور الثّالث
تحدد تشكيمة المجنة الوطنية لتأهيل التّكويف في ال ّ
المادة ّ :08
ّ
بالتّعميـ العالي والبحث العممي.
الدكتو ار بثالث ( )14سنوات متتالية.
مدة تحضير أطروحة ّ
تحدد ّ
المادة ّ :09
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بناء عمى رأي معّمل مف طرؼ
يمكف مدير
المؤسسة أف ّ
ّ
يرخص ،بصفة استثنائية ،إضافة سنتيف (ً ،)12
الدكتو ار  ،وباقتراح مف الهيئات العممية المؤهمة.
المشرؼ ولجنة التّكويف في ّ
طور الثّالث.
السنوات اإلضافية لمتّكويف جزًءا مف الفترة القانونية لمتّكويف في ال ّ
تعتبر ّ
المادة :02
ّ
تتشكل لجنة التّكويف في ّ
الدكتو ار مف خمسة ( )11إلى سبعة ( )17أساتذة باحثيف مف مص ّ
المؤهمة لمتّكويف
المؤسسة
األستاذية (أستاذ أو أستاذ محاضر قسـ "أ") مف شعبة التّكويف وينتموف إلى
ّ
ّ
طور الثّالث.
في ال ّ
لتضـ اثنيف ( )12أو ثالثة ( )14أساتذة باحثيف و/أو
الدكتو ار
يمكف توسيع تشكيمة لجنة التّكويف في ّ
ّ
المؤسسة.
مؤهميف مف خارج
باحثيف دائميف ّ
ّ
الدكتو ار  ،بالتّنسيقمع الهيئات العممية واإلدارية المختصة وبإشراؼ مف مدير
المادة  :00تكّم لجنة التّكويف في ّ
المؤسسة،بما يأتي:
محدًدا حسب الميداف ،والشعبة والتّخصص،
السهر عمى أف يكوف التّكويف ّ
الدكتو ار (دروس دعـ المعارؼ ،محاضرات ،حمقات،
تحديد كل أشكاؿ البحث التّكويني لفائدة طمبة ّ
الدكتو ار ،
ورشات )...في نموذج عرض التّكويف في ّ
الحق في التّسجيل لممسابقة،
تحديد شهادات الماستر التي تمنح
ّ
رشح لممسابقة،
دراسة ممّفات التّ ّ
الكتابية لممسابقة،
إعداد االختبارات
ّ
السرية واإلغفاؿ في تنظيـ االختبارات الكتابية لممسابقة،
السهر عمى احتراـ قواعد ّ
ّ
ضماف تنظيـ المسابقة ومتابعتها إلى غاية اإلعالف عف النتائج،
الدكتو ار ،
الرأي حوؿ مواضيع األطروحات المقترحة مف طرؼ المشرؼ عمى أطروحة ّ
إبداء ّ
وتقييمهـ،
الدكتو ار خالؿ ّ
ضماف متابعة طمبة ّ
مدة التّكويف ّ
الدكتو ار المقترحة مف طرؼ المشرؼ.
إبداء ال ّرأي حوؿ تشكيمة لجنة مناقشة أطروحة ّ
تحدد كيفيات التّنسيقبيف مختم الهيئات العممية واإلدارية لممؤسسة مف طرؼ الوزير المكم بالتّعميـ
ّ
العالي والبحث العممي.
الشركاء في
يحدداف حقوؽ وواجبات مختم
ّ
الدكتو ار مرفًقا بميثاؽ األطروحةّ ،
يتـ اعتماد دفتر طالب ّ
المادة ّ :00
الدكتو ار ومدير المخبر.
الدكتو ار  ،المشرؼ ،لجنة التّكويف في ّ
الدكتو ار  ،السيما ،طالب ّ
التّكويف في ّ
النموذج المرفق بالممحق رقـ 0مف هذا القرار.
الدكتو ار وفق ّ
يتـ إعداد دفتر طالب ّ
ّ

الرابػع
الفصػل ّ
ُ
الدكتػكراه
إعػداد كمناقشػة أطركحػة ّ

الدكتو ار إلبداء الرأي ويودع لدى المصالح اإلدارية
المادة  :00يعرض موضوع األطروحة عمى لجنة التّكويف في ّ
المؤهمة لممصادقة عميال.
العممية
والهيئات
ّ
ّ
طور الثّالث عند تسجيمال ،موضوع أطروحة
كل مترشح نجح في مسابقة االلتحاؽ بالتّكويف في ال ّ
يختار ّ
ا ّلدكتو ار باالتفاؽ مع المشرؼ.
يسجل موضوع األطروحة بعد المصادقة عميال مف طرؼ الهيئات العممية المؤهمة في الفهرس المركزي
ّ
لممذكرات واألطروحات.
ّ
المادة  :00يمكف إعداد األطروحة في إطار اإلشراؼ المشترؾ.
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كيفيات تطبيق أحكاـ هذ المادة بقرار مف الوزير المكّم بالتّعميـ العالي والبحث العممي.
ّ
تحدد ّ
بالدكتو ار في الوسط المهني و/أو في مركز بحث.
المادة  :00يمكف انجاز أعماؿ البحث المتعمقة ّ
كيفيات تطبيق هذ المادة مف طرؼ الوزير المكّم بالتّعميـ العالي والبحث العممي.
تحدد ّ
طور الثّالث بداية كل سنة جامعية.
المادة  :02يجب تجديد التّسجيل لمتّكويف في ال ّ
الدكتورة أستا ًذا باحثًا مف مص ّ األستاذية (أستاذ أو أستاذ
المادة  :07يجب أف يكوف المشرؼ عمى أطروحة ّ
مؤهال في الشعبة.
دائما
ً
محاضر قسـ "أ") أو باحثًا ً
الدكتو ار  ،بعد
يمكف أف يساعد المشرؼ عمى األطروحة مشرؼ ثاف متحصل ،عمى األقل ،عمى شهادة ّ
المؤهمة.
موافقة الهيئة العممية
ّ
يمكف اختيار المشرؼ عمى األطروحة أو مساعد المشرؼ مف خارج مؤسسة التّسجيل مف بيف الذيف
يستوفوف الشروط المذكورة أعال .
الدكتو ار .
المادة :08
الدكتو ار إعداد بحث أصمي مف طرؼ طالب ّ
تتضمف أطروحة ّ
ّ
تتويجا لألطروحة.
طالب
الدكتو ار واألعماؿ العممية لم ّ
تعد المناقشة والتّكويف في ّ
ّ
ً
الدكتو ار إتماـ الجانب التّكميمي مف التّكويف بدروس دعـ المعارؼ في التّخصص،
المادة  :09يجب عمى طالب ّ
منهجية البحث ،تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ ،الّمغات األجنبية وكذا مدخل لمتعميمية والبيداغوجيا ،وفق
الدكتو ار .
ما هو محدد في نموذج عرض التّكويف في ّ
الشركاء المذكوروف في المادة  22مف هذا القرارمضموف التّكويف التكميمي المذكور
يؤشر مختم
ّ
الدكتو ار .
أعال ،في دفتر طالب ّ
الدكتو ار عرض حصيمة سنوية عف مدى تقدمال في البحث أماـ لجنة التّكويف في
المادة :02يجب عمى طالب ّ
الدكتو ار .
النموذج
الدكتو ار وفق ّ
المحدد في دفتر طالب ّ
ّ
ّ
الدكتو ار اقتراح فصل طالب
لمسنة الثّانية مف التّكويف ،يمكف لجنة التّكويف في ّ
السنوي ّ
خالؿ التّقييـ ّ
الدكتو ار لمهيئة العممية المؤهمة لمقسـ.
ّ
المؤهمة لمكّمية أو المعهد أو المدرسة العميا.
طعف أماـ الهيئة العممية
الدكتو ار المفصوؿ ال ّ
يمكف طالب ّ
ّ
مقرر يوقعال مدير المؤسسة.
يتـ تأكيد فصل ال ّ
إذا كاف ال ّ
طالب عف طريق ّ
طعف غير ّ
مؤسسّ ،
السنة الثّالثة مف التّكويف.
تتـ مناقشة أطروحة ّ
الدكتو ار إال بعد انتهاء ّ
المادة  :00ال يمكف أف ّ
المترشح اّلذي
طور الثّالث،
مع مراعاة أحكاـ المادة  58مف هذا القرار ،يقصى تمقائيا مف التّكويف في ال ّ
ّ
يقدـ طمبا بذلؾ.
السنة الثّالثة ولـ
لـ ّ
يتحصل عمى ترخيص أو لـ ّ
ّ
يتمكف مف مناقشة أطروحتال عقب ّ
الدكتو ار ويصادؽ عمى قائمة
تدرس
ًّ
سنويا طمبات االستفادة مف التّرخيص مف طرؼ لجنة التّكويف في ّ
المؤسسة.
المؤهمة ومدير
المستفيديف منهمف طرؼ الهيئة العممية
ّ
ّ
مشفوعا برأي معّمل مف المشرؼ عمى
الدكتو ار
يقدـ طمب التّرخيص بتمديد التّكويف مف طرؼ طالب ّ
ّ
ً
المختصة.
األطروحة أماـ الهيئات اإلدارية
ّ
مبرًار وال يمكف أف
كل طمب يتعّمق بتغيير المشرؼ و/أو موضوع أطروحة ّ
الدكتو ار  ،يجب أف يكوف ّ
المادة ّ :00
يتـ خالؿ المدة القصوى لمتّكويف.
يتـ بعد انتهاء ّ
السنة الثّانية مف التّكويف ،كما يجب أف ّ
ّ
المادة  :00يودع مم األطروحة قصد التّقييـ لدى المصالح اإلدارية المختصة مرفًقا بممخص عف األطروحة
الدكتو ار .
الدكتو ار باإلضافة لدفتر طالب ّ
واألعماؿ العممية لطالب ّ
المادة  :00تكوف األطروحة قابمة لممناقشة إذا تحصل الطالب عمى مائة وثمانيف ( )591نقطة ،موزعة طبقا
لمممحق رقـ  2المرفق بهذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2016

361

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

المادة

المادة

المادة

تحدد
تتـ المناقشة أيضابتقديـ مجموعة مف األعماؿ العممية أو براءة اختراع حسب كيفيات ّ
 :00يمكف أف ّ
مف طرؼ الوزير المكم بالتّعميـ العالي والبحث العممي.
المؤهمة تشكيمة أعضاء لجنة المناقشة.
الدكتو ار عمى الهيئة العممية
 :02تقترح لجنة التّكويف في ّ
ّ
يتضمف تعييف أعضاء لجنة
مقرًار
المؤسسة ،بعد األخذ برأي الهيئات العممية
يصدر مدير
ّ
المؤهمةّ ،
ّ
ّ
المناقشة.
المقرر الثّاني عند االقتضاء ،الممتحنوف
ّ
المقررّ ،
الرئيسّ ،
كل عضو في المجنةّ :
يحدد هذا ّ
المقرر صفة ّ
وكذا العضو أو األعضاء المدعووف عند االقتضاء.
لمعينيف ويمنح
 :07تُسّمـ الهيئات اإلدارية
نسخا عف أطروحة ّ
المعنية حصرًياً ،
الدكتو ار إلى أعضاء الّمجنة ا ّ
ّ
يوما لتقديـ تقاريرهـ.
لهـ أجل أقصا خمسة وأربعوف (ً )31
كيفيات التّعييف
بعد انقضاء األجل المذكور أعال  ،يعوض العضو اّلذي لـ ّ
يقدـ تقرير طبقا لنفس ّ
المنصوص عميها في المادة  41مف هذا القرار ،ويمنح لمعضو الجديد أجل أقصا خمسة وأربعوف
يوما لتقديـ تقرير .
(ً )31
المؤسسة ،وال يمكف تسميمال إالّ بتقديـ وثائق تثبت حصوؿ طالب
ُيوقع مقرر المناقشة مف طرؼ مدير
ّ
الدكتو ار عمى مائة وثمانيف ( )591نقطة المطموبة وبعد موافقة الهيئة العممية المؤهمة لمكمية أو المعهد
ّ
أو المدرسة العميا.
حدد نموذج تقديماألطروحةمنطرؼ الوزير المكّم بالتّعميـ العالي والبحث العممي.
ُ :08ي ّ
 :09عندما يكوف مشروع األطروحة موضوع تحّفظات جوهرّية ،تبّمغ هذ التحّفظات لممشرؼ مف أجل
أخذها بعيف االعتبار.
المحددة في المادتيف 41
تشكل لجنة مناقشة ثانية حسب نفس اإلجراءات
إذا رفض المشرؼ التّحّفظاتّ ،
ّ
و 47مف هذا القرار.
طعف.
وفي هذ الحالة يكوف قرار الّمجنة الثّانية نهائيًّا وغير قابل لم ّ
تتـ مناقشة األطروحة أماـ لجنة تتشكل مف أربعة ( )13إلى ستّة ( )11أساتذة باحثيف مف ذوي
ّ :02
مؤهميف ،ذوي االختصاص في
مص ّ األستاذية(أستاذ أو أستاذ محاضر قسـ "أ") أو باحثيف دائميف ّ
شعبةموضوع األطروحة.
تخصص آخر.
تضـ لجنة المناقشة
عضوا و ً
احدا مف ّ
ً
يمكف أف ّ
ويتـ اختيار
يجب أف يكوف عمى األقل
عضوا و ً
احدا مف لجنة المناقشة مف خارج ّ
ً
مؤسسة التّسجيل ّ
حسب كفاءتال في شعبة موضوع األطروحة.
مؤسسة التّسجيل.
تتـ المناقشة عالنية وعمى مستوى ّ
ّ
يمكف أف تجرى المناقشة عف بعد عف طريق استعماؿ وسائل االتصاؿ الحديثة بحضور إجباري لثالثة
( )14أعضاء عمى األقل مف لجنة المناقشة.
جدا".
 :00عقب المناقشة وبعد مداوالت الّمجنة ،يمنح ال ّ
"مشرؼ ّ
"مشرؼ" أو ّ
طالب لقب دكتور بتقدير ّ
نوعية األعماؿ وطريقة عرضها كانتا ممتازتيف ،يمكنها ،عمى لساف رئيسها،
إذا قدرت لجنة المناقشة ّأن ّ
وعالنيا.
شفويا
أف ّ
تهنئ الحائز عمى الّمقب ّ
ً
كتابيا باألسباب التي عّممت قرار لجنة المناقشة.
يمكف المترشح ،في حالة تأجيمال ،أف يبمغ ً
مؤرخ وممضي مف طرؼ أعضائها.
تدوف مداوالت الّمجنة في محضر مناقشة ّ
ّ :00
المؤسسة.
التدرج السّممي ،محضر المناقشة لمدير
يسّمـ رئيس الّمجنة ،عبر ّ
ّ
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سجل فيها،
ممكا
تعد األعماؿ
أعدها ال ّ
الدكتو ار ً
طالبفي إطار أطروحة ّ
العممية اّلتي ّ
المادة ّ :00
ّ
لممؤسسة اّلتي ّ
ّ
طالب.
ويمكف لهذ األخيرة أف
حرية ما لـ تتنازؿ عنها لفائدة ال ّ
كل ّ
ّ
تتصرؼ فيها ب ّ
الدكتو ار ومشرفال بنشر ممخص لألطروحة بالّمغات العربية ،اإلنجميزية ،الفرنسية عمى الموقع
يمتزـ طالب ّ
الرسمي لمؤسسة التّسجيل.
ّ
تمنح شهادة نجاح مؤقتة بعد التّأكد الفعمي مف نشر ممخص األطروحة.
المتضمنة في
العممية
غش لال صمة باألعماؿ
النتائج أو ّ
كل محاولة سرقة عممية أو تزوير في ّ
ّ
المادة ّ :00
ّ
ويتـ تأكيدها مف طرؼ الهيئات العممية المؤهمة،
يتـ ثبوتها أثناء المناقشة أو بعدها ّ
األطروحة ،واّلتي ّ
تعرض صاحبها إلى إلغاء المناقشة وسحب الّمقب ،دوف المساس بالعقوبات المنصوص عميها في
ّ
التّشريع والتّنظيـ المعموؿ بهما.

المادة
المادة

المادة
المادة

الفصػ ُل الخامس
ختاميػػة
أحكػػاـ
ّ
ٌ

السنة الجامعية
طور الثّالث
رشحيف لمتّكويف في ال ّ
تطبق أحكاـ هذا القرار عمى ال ّ
طمبة المت ّ
ّ :00
ابتداء مف ّ
ً
.2157-2151
الدكتو ار قبل تاريخ صدور هذا القرار ألحكاـ القرار رقـ 585
 :02يخضع ال ّ
طمبة المسجموف لنيل شهادة ّ
المتمـ ،والمذكور أعال .
المؤرخ في  52جويمية ،2152
ّ
ّ
المعدؿ و ّ
طور
ال
في
كويف
الت
مف
الثة
ث
ال
السنة
في
ار
ر
الق
هذا
صدور
يخ
ر
تا
قبل
بانتظاـ
ف
ي
المسجم
الطمبة
يمكف
ّ
ّ
ّ
حدد مف طرؼ
الثّالث ،إعادة التّسجيل في نفس ّ
لكيفيات تُ ّ
الشعبة والتّخصص اّلذي ّ
يحدد هذا القرار طبًقا ّ
الوزير المكم بالتّعميـ العالي والبحث العممي.
مؤسسات
 :07يكّم المدير العاـ لمتّعميـ والتّكويف العالييف لو ازرة التّعميـ العالي والبحث العممي ومدراء ّ
يخصال ،بتنفيذ هذا القرار.
التّعميـ العاليّ ،
كل فيما ّ
الرسمية لمتّعميـ العالي والبحث العممي.
 :08ينشر هذا القرار في ّ
النشرة ّ
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مقدمة:

التنظيمية:
الّنصكص
ّ

الدكتو ار ،
ّ
يشكل ميثاؽ األطروحة دليال مرجعياّ ،
يقنف االتّفاؽ المبرـ ما بيف طالب ّ

لمنصوص التّنظيمية
حاليا وفًقا ّ
يتـ تنظيـ التّكويف في ّ
الدكتو ار (نظاـ ً )LMD
ّ

الدكتو ار ومدير مخبر دعـ
والمشرؼ عمى األطروحة ومسؤوؿ لجنة التكويف في ّ

اآلتية:
المتضمف القانوف التوجيهي
المؤرخ في  04أفريل ،1999
 القانوف رقـ 05-99ّ
ّ

التكويف.
يهدؼ الميثاؽ إلى تحديد مسؤولية الشركاء والتعري

بحقوؽ والتزامات كل طرؼ.

يمضي األطراؼ عمى الميثاؽ ،عند التسجيل األوؿ لبداية التكويف ،ويعتبر بمثابة
التزاـ قوي بيف األطراؼ رغـ أنال يفتقد لإللزامية القانونية التعاقدية.
الدكتو ار الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييـ
يعتبر الميثاؽ ممحقا لدفتر طالب ّ
الدكتو ار والمشرؼ عمى األطروحة
الطالب .يقوـ مسؤوؿ لجنة التكويف في ّ
الدكتو ار (منشورات ،مداخالت  ...الخ)
بتسجيل النشاطات العممية لمطالب في ّ
الدكتو ار خالؿ كل يوـ دراسي خاص
وتُ َّ
دوف مالحظات لجنة متابعة الطالب في ّ

المتمـ،
لمتّعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 المرسوـ التنفيذي رقـ  265-08المؤرخ في  19غشت سنة  2008والمتضمفنظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ،
 المرسوـ التنفيذي رقـ  231-10المؤرخ في  2أكتوبر سنة  ،2010والمتضمفالقانوف األساسي لطالب الدكتو ار ،
كيفيات تنظيـ التّكويف
 القرار رقـ 547المؤرخ في  02جواف  2016الذي ّ
يحدد ّ
ّ
الدكتو ار ومناقشتها.
في ال ّ
طور الثاّلث وشروط إعداد أطروحة ّ

بالتقييـ.
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األطركحة:

الّنشاط كال ّتقييـ:
الدكتو ار إلى جانب
تُعد عممية تقديـ األطروحة ،عنص ار أساسيا في التكويف في ّ
عناصر أخرى مشكمة لهذا التكويف ،والتي تضمف النشاط والتقييـ .إذ يتعمق
األمر ،عالوة عمى األطروحة ،بالمنشوراتوالمداخالت واألياـ الدراسية الخاصة

 -يحدد مم

األطروحة الذي يسمـ لإلدارة :موضوع األطروحة ،اسـ المشرؼ عمى

األطروحة ،ومخبر البحث المستقبل.
 -يكوف اختيار الموضوع وظروؼ العمل الضرورية لتقدـ وسير التكويف في

الدكتو ار وكذا مناقشة األطروحة.
تقييـ طمبة ّ

الدكتو ار  ،موضوع اتفاؽ يبرـ ما بيف طالب الدكتو ار والمشرؼ عمى األطروحة،
ّ

الدكتكراه:
التككيف في ّ

الدكتو ار بالتعاوف مع مدير
يتـ المصادقة عميال مف طرؼ لجنة التكويف في ّ

 يعد التكويف في الدكتو ار تكوينا ولمبحث وعف طريق البحث ،يتضمف تعميقالممعارؼ في تخصص أساسي ،ومدخال لتقنيات التفكير والتجريب الضروريتيف

المخبر ،مع مراعاة أحكاـ هذا الميثاؽ.
الدكتو ار  ،هي بمثابة الشاهد عمى تقديـ نتائج البحث مكتوبة (نصوص،
 أطروحة ّرسومات ،جداوؿ ،أشكاؿ أو تطبيقات).

لمنشاطات المهنية وفي البحث.
الدكتو ار باكتساب كفاءات عممية عالية المستوى وهي عبارة عف قيادة
 تسمح ّمشروع بحث أصمي ومبدع ،ينبغي أف يندرج تحضيرها في إطار محاور البحث
ذات األولوية الوطنية مف جهة ،وأف تكوف محددة بوضوح مف حيث أهدافها

 ينبغي أف يؤدي تحضيرها إلى إنجاز عمل أصمي وتكويني ،بحيث يندرج إنجازهاالمحددة حسب النصوص وهي ثالث سنوات كاممة.
في المواعيد
ّ
 ال يمكف تعديل موضوع األطروحة أثناء التسجيل ،إال في بعض الحاالتاالستثنائية.

ومتطمباتها ،مف جهة أخرى.
 -تعد فترة التكويف في الدكتو ار بمثابة تجربة مهنية في قطاع البحث واإلبداع ،بحيث

 -يمكف إعادة صياغة عنواف األطروحة إلى غاية آخر تسجيل يسبق المناقشة.

يكوف حاممها عند نهاية التكويف قد اكتسب ،ليس فقط الكفاءات العممية والتقنية
في مجاؿ بحثال ،بل كذلؾ الكفاءات األخرى الضرورية لقيادة مشروع بحث بكل
استقاللية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -يجب أف يكوف العنواف النهائي لألطروحة مطابقا لمعنواف الوارد في آخر وثيقة

السجل الفهرسي المركزي
الدكتو ار ويسحب موضوعال مف
قائمة التّكويف في ّ
ّ

إلعادة التسجيل.
 التسجيل في البطاقية الوطنية لألطروحات إجباري ،ويتـ بواسطة مصالح ما بعدالتدرج لمؤسسة التسجيل.
المحضرة في إطار إشراؼ مشترؾ مف نفس الحقوؽ ،كما تترتّب
 تستفيد األطروحةّ
عميها نفس االلتزامات ،عالوة عمى ذلؾ ،تمتزـ كل األطراؼ بتنفيذ األحكاـ
الخاصة الواردة في اتفاؽ الشراكة.

جامعية (في شهر جواف) يوما
الدكتو ار مع نهاية كل سنة
 تنظـ لجنة التكويف في ّّ
دراسيا أو أكثر لتقييـ ومتابعة طمبة الدكتو ار .
الدكتو ار حصيمة تقدـ أعمالهـ مع
الدكتو ار أماـ لجنة التكويف في ّ
 يقدـ طمبة ّاآلفاؽ المنتظرة.
 -يقيد سير األياـ الدراسية ونتائجها في بطاقة التقييـ المرفقة لهذا الميثاؽ.

َّ
المدة:
الدكتو ار هي ثالث( )03سنوات جامعية متتالية.
المدة العادية لتحضير أطروحة ّ
ّ
استثنائية ،رخصة لسنة أو سنتيف مف طرؼ مدير المؤسسة
 يمكف أف تُمنح ،بصفةّ
باقتراح مف المشرؼ عمى األطروحة وهذا بعد آراء الهيئات العممية المعنية.
 -ال يعني هذا التمديد مواصمة التمويل ،إذ يخضع تمويل الفترة اإلضافية إلنجاز
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لألطروحة.
متابعة طمبة الدكتكراه كتقييميـ:

تـ تحديد في الممحق رقـ .2
 -يجب أف ترفق األطروحة باألعماؿ العممية وفق ما ّ

األطروحة لتقدير المشرؼ عمى األطروحة ومدير المخبر.

المترشح الذي لـ يتمكف مف مناقشة أطروحتال في اآلجاؿ المحددة مف
 يشطب اسـّ

 يمكف لم جنة التكويف في الدكتو ار دعوة أساتذة و/أو باحثيف مف خارج المجنة أومف خارج المؤسسة.
 تسمح األياـ الدراسية بمرافقة سيرورة التكويف وتقييمال إلى غاية تصميـ األطروحةواحتماؿ تقديـ التصحيحات الضرورية ،بما في ذلؾ مناقشة األطروحة في اآلجاؿ
المحددة.
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 -تسمح األياـ الدراسية أيضا لمجنة التكويف في الدكتو ار بالحصوؿ عمى معمومات

التسجيالت:

منظمة تكوف بمثابة أداة لمتقييـ بشكل يسمح بوضع معالـ لمتقييـ المستمر كفيل

 -تحدد مدة إعداد األطروحة بثالث ( )03تسجيالت سنوية متتالية.

بتدعيـ جودة التكويف.

الدكتو ار ؿ .ـ .د بعد
 يتـ التسجيل في السنة األولى مف التكويف لنيل شهادة ّويفتح التسجيل لمحاصميف عمى
اجتياز مسابقة
ّ
وطنية طبقا لمتنظيـ المعموؿ بال ُ

المنشورات والمداخالت:
 يمتزـ طالب الدكتو ار عند نشر أو تقديـ مداخمة بالتشاور مع المشرؼ عمىاألطروحة.
الدكتو ار ومشرفال عمى الموقع الذي يحتمال الطالب في
 يتـ االتفاؽ مبدئيا بيف طالب ّترتيب المؤلفيف عند التألي

المشترؾ لممداخالت والمنشورات أو براءات االختراع

الناجمة عف أعمالال ،وتكوف في كل الحاالت ،بحسب نسبة مساهمتال.
الدكتو ار بإظهار اسـ مؤسسة التسجيل والمخبر المستقِبل عمى كل
 يمتزـ طالب ّالمنشورات التي يكوف فيها هو المؤل

أو المؤل

المشترؾ.

الدكتو ار
 يجب أف يكوف العنواف االلكتروني المقدـ مف طرؼ المؤسسة لطالب ّأثناء تسجيمال األوؿ ،هو العنواف الوحيد الذي يقيد في منشوراتال ومداخالتال.
 -يمكف قبوؿ المنشور قيد الطبع شريطة تقديـ شهادة رسمية مف المجمة.
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شهادة ماستر أو شهادة أجنبية معادلة لها.

يحدد التسجيل موضوع األطروحة ومخبر االستقباؿ.
 في بداية كل سنة جامعيةّ ،الدكتو ار أف يثبت مدى تقدـ أعمالال باالتفاؽ مع المشرؼ عمى
يجب عمى طالب ّ
أطروحتال.
المؤسسة أف يقرر بخصوص إعادة
 عند نهاية السنة الثالثة يجب عمى مديرّ
التسجيل اإلضافي ،بناء عمى تقرير فعمي مف المشرؼ عمى األطروحة ولجنة
الدكتو ار والهيئات العممية.
التكويف في ّ
المناقشػة:
 يمكف مناقشة األطروحة بعد حصوؿ الطالب عمىمائة وثمانيف ( )180نقطة،موزعة طبقا لمممحق رقـ .2
 ال يمكف مناقشة األطروحة إال بعد إثبات المشاركة الفعمية في الممتقيات و/أوالندوات المبرمجة.
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الدكتو ار  ،بناء عمى استشارة المشرؼ عمى
 -يقترح مسؤولمجنة التكويف في ّ

 -يجب عمى طالب الدكتو ار أف ُيدرج في أطروحتال كل التصحيحات التي طمبت منال

األطروحة وبعد موافقة المجمس العممي لمكمية أو المعهد ،عمى مدير المؤسسة

مف طرؼ الّمجنة ويقدمها ،بعد المصادقة عميها مف طرؼ رئيس الّمجنة ،في

تعييف لجنة لمناقشة األطروحة تتشكل مف أربعة( )04إلى ( )06أعضاء منهـ

حددت لال.
اآلجاؿ التي ّ

عضو أو عضويف مف خارج المؤسسة.

السريػة:
ّ

 تختار المجنة مف بيف أعضائها رئيسا مف غير المشرؼ عمى األطروحة ،يتكفلبتحرير تقرير المناقشة.

السيما في مجاؿ الممكية
 يمتزـ طالب الدكتو ار باحتراـ أخالقيات البحث العمميّ
الفكرية لممصادر المستعممة (البيبميوغرافيا).

المحددة عمى مستوى
 يجب اإلعالف عف المناقشة عف طريق النشر وعبر المواقعّ
وخاصة عمى موقعها اإللكتروني عمى األقل  15يوما قبل تاريخ
المؤسسة
ّ

المناقشة.

 -كل تصرؼ يتعمق بالسرقة العممية أو تزوير النتائج أو غش ذو صمة باألعماؿ

السرية
الدكتو ار
 يمتزـ طالب ّبالسرية تجا اآلخريف كما يمتزـ بالحفاظ عمى ّ
ّ
بخصوص المعمومات واألدوات بأي شكل مف األشكاؿ أثناء اطالعال عميها وهو
بصدد إنجاز أطروحتال وبمناسبة إقامتال في المخبر ،إذا كانت ذات صمة مع
هيئات أو شركات أخرى ،ما دامت هذ المعمومات ال تدخل ضمف الممكية

العممية ،تـ التصريح بال في إطار األطروحة وتـ إثباتال أثناء المناقشة أو بعدها،

العامة.

يعرض المترشح إللغاء المناقشة أو إلى سحب الشهادة المتحصل عميها،
ّ

الّنزاع كالكساطة:

باإلضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عميها في التنظيـ المعموؿ بال.
بتقدير"مشرؼ" أو
 عقب المناقشة وبعد مداوالت المجنةُ ،يمنح لقب دكتور لممترشحّ

 يجب إبالغ مسؤولمجنة التكويف في الدكتو ار ومدير المخبر بكل نزاع أو خالؼيحدث بيف طالب الدكتو ار ومشرفال ليجتهدا بالتشاور إليجاد حل بالتراضي.

"مشرؼ جدا".
ّ
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حل،
 -يناقش النزاع عمى مستوى لجنة التكويف في الدكتو ار واذا لـ يتـ التوصل إلى ّ

 -يمتزـ بتقديـ تقرير سنوي حوؿ مدى تقدـ أشغالال.

تُحاؿ المسألة عمى الهيئات العممية لمكمية والجامعة باعتبارها أعمى الهيئات

 -يمتزـ باحتراـ النظاـ الداخمي لممخبر المستقِبل السيما في مجاؿ النظافة واألمف.

المطالبة بالفصل.

الجيد لممصادر والهياكل الموضوعة تحت تصرفال :كالتجهيزات،
 يمتزـ باالستعماؿ َواألدوات ،واألجهزة المعموماتية ،والتوثيق ،واستعماؿ االنترنت.

 يمكف إيداع طعف أخير لدى مدير المؤسسة.حقكؽ ككاجبات الشركاء:
يحدد الميثاؽ التزامات مختم
ّ

 يمتزـ باحتراـ قواعد سرية لنشاطات البحث (المناهج ،البروتكالت ونتائجالسير الحسف لمتكويف في
الشركاء ،بغية ضماف ّ

الدكتو ار وتحميل
الدكتو ار  ،فالهدؼ هو تجاوز العالقة معمـ-تمميذ تجا طالب ّ
ّ
كل طرؼ
الدكتو ار المسؤولية عبر قواعد ّ
شركاء التكويف في ّ
تحدد حقوؽ والتزامات ّ

األعماؿ).
 يمتزـ باحتراـ قواعد اآلداب وأخالقيات المهنة بخصوص السرقة العممية ،تزويرالنتائج ،المداخالت والنشر بدوف إذف مسبق لممشرؼ.
لمدة تكوينال
 -يستفيد طالب الدكتو ار مف منحة دراسية خالؿ ثالث ( )03سنوات ّ

مسؤولياتهـ.
وتضبط
ّ

طبقا لمتنظيـ المعموؿ بال.

طالب الدكتكراه:
الدكتو ار تصريحا شرفيا ،بعدـ تسجيمال في مؤسسة أخرى واال تعرض
يقدـ طالب ّ
ّ -

يقدـ مم
 -يجب أف ّ

المحددة.
إعادة تسجيمال كل سنة في اآلجاؿ
ّ

المسجل ضمنال،
ظمة لطور التّكويف العالي
الدكتو ار لألحكاـ المن ّ
 يخضع طالب ّّ

الدكتو ار .
لمفصل مف التكويف في ّ
 -يمتزـ برزنامة ووتيرة عمل طبقا لبرنامج عمل وضع مع المشرؼ.

لمؤسسة التعميـ العالي المنتسب إليها.
وكذلؾ لألحكاـ الواردة في ّ
النظاـ الداخمي ّ

ويحضر كل الممتقيات والتكوينات المبرمجة ضمف
 يتفرغ كميا لنشاطات البحث َالدكتو ار أو مخبر البحث المستقِبل.
التخصص المعني لجنة التكويف في ّ
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المشرؼ عمى األطركحة:

مدير المخبر:

 -يمتزـ المشرؼ بتخصيص الوقت الالّزـ لمتأطير العممي ألعماؿ البحث لطالب

الدكتو ار االستفادة مف نفس التسهيالت التي يتمتع بها الباحثوف
 -يضمف لطالب ّ

الدكتو ار .
الفعمية لمتأطير.
المسؤولية
يحق لال تفويض اإلشراؼ عمى البحث إذ لال
ّ
ّ
 ال ّ يجب عميال توفير الوسائل الالزمة إلنجاز العمل ،وتحديد رزنامة عمل. -يجب أف يسهر عمى إيداع مم

الدكتو ار في المخبر.
 -يضمف اندماج طالب ّ

الدكتو ار حسب اآلجاؿ
إعادة تسجيل طالب ّ

المحددة.
ّ
 يجب أف يمتزـ بإبداء الرأي ويشير الى النقائص في عمل طالب الدكتو ار  ،عندإعادة التسجيل السنوية
الدكتو ار بكل إخالؿ يقوـ بال طالب
 عميال أف يخبر كتابيا مسؤولمجنة التكويف في ّالدكتو ار في مجاؿ أخالقيات المهنة والسموؾ.
ّ
الدكتو ار إلبداء روح المبادرة والصرامة العممية واالستقاللية.
 مساعدة طالب ّ -تقديـ تقرير مبرر ومعمل في حالة التنازؿ عف اإلشراؼ.

اآلخروف بالمخبر ،مف أجل إنجاز بحثال كالتجهيزات واألدوات والمصادر والهياكل
والدعـ المالي والتوثيق وامكانية حضور الممتقيات والمحاضرات وتقديـ عممال أثناء
التظاهرات العممية.
الدكتو ار
 يمتزـ بالتنسيق مع المشرؼ عمى األطروحة ،ببرمجة نشاطات طالب ّداخل المخبر.
 مساعدة الطالب بالتنسيق مع المشرؼ لتسهيل تنقمال الى مخبر بحث بالخارجإلجراء تربص اذ دعت الضرورة لذلؾ.
مسؤكؿ لجنة التككيف في الدكتكراه:
 يجب أف يسهر عمى احتراـ الميثاؽ وتطبيق الق اررات المتّخذة والسير الحسفالدكتو ار .
لألشغاؿ خالؿ متابعة وتقييـ طمبة ّ
الدكتو ار الوصوؿ إلى المعمومات ذات الصمة ببرنامج التكوينات.
 يضمف لطمبة ّالدكتو ار باآلفاؽ المهنية لمتكويف.
 -يجب أف ُيعمـ طمبة ّ
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 يجب أف ُيبرمج نشاطات تعميمية وتكوينية (ممتقيات ،أياـ لطمبة الدكتو ار ).الدكتو ار ومتابعتال.
 التأكد مف تقييـ طالب ّ ُمطالب بإخضاع كل العمميات الواجب القياـ بها لممصادقة (البيداغوجية،الكمية ،واإلدارة (رئيس
والعممية ،واإلدارية) مف طرؼ كل الهيئات
العممية لمقسـ و ّ
ّ

طمعوا عمى مختم
يصرح الموقعوف أدنا بأنهـ ا ّ
ّ

األحكاـ التنظيمية المحددة

لحقوؽ والتزامات كل طرؼ.

بػ .......................في.........................

الدكتو ار
طالب ّ

......................................................:

القسـ ،والعميد).
الشريؾ االجتماعي االقتصادي:
مؤسسة اقتصادية ،يمتزـ الشريؾ
بالشراكة مع
في حالة إعداد األطروحة
ّ
ّ

الدكتو ار :
مسؤوؿ لجنة التكويف في ّ

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

االجتماعي االقتصادي بما يمي:

عممية الوصوؿ إلى الوثائق ،التّأطير المهني ،والتمكيف مف استعماؿ
 تسهيلّ
األدوات والتجهيزات،

املشرف على األطروحة:

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

المؤسسة:
الدكتو ار مف نفس االمتيازات الممنوحة لممتعاونيف مع
 تمكيف طالب ّّ
النقل ،اإلطعاـ وتأميف اإلقامة عند االقتضاء.
ّ

مدير املخرب:

مدير المؤسسة:

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

الدكتو ار عنواف الكتروني عمى موقع المؤسسة عند التسجيل
 يجب أف يمنح لطالب ّاألوؿ.
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التكوين يف الدكتوراه مؤهل:
مؤرخ يف
قرار وزاري رقم
عنوان
التكوين:
امليدان:
الشعبة:
التخصص:
........................

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

املشرف على األطروحة:
االسم:
اللقب:
اهلاتف:
الربيد اإللكرتوين:

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

املشرف املساعد على األطروحة (إن وجد):
االسم:
اللقب:
اهلاتف:
الربيد اإللكرتوين:
.....................................................................................

مسؤول جلنة التكوين يف الدكتوراه:
االسم:
اللقب:
اهلاتف:
الربيد اإللكرتوين:

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

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

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

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

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

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

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

مدير املخرب:
االسم:
اللقب:
اهلاتف:
الربيد اإللكرتوين:

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

خمرب البحث:
............................................................................................................

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

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

........................................................
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التّقييم واملتابعة

جيب على مسؤول جلنة التكوين يف ال ّدكتوراه وجلنة املتابعة تنظيم يوم
دراسي لتقييم مدى تق ّدم أعمال طلبة ال ّدكتوراه ،سنواي.
تسجل يف الدفرت امللحق،
تتبع املكتسبات اجلزئية أو الناقصة بتعليقات ّ
لتمكني طالب ال ّدكتوراه من استدراكها بسرعة خالل املراحل القادمة.

التكوين (30نقطة)

 دروس التخصص ( 12نقطة)األول
السداسي ّ
عنوان الدرس...............................................................................................................:
احلجم الساعي.............................................................................................................:
املتدخل...........................................................................................................................:
مصادقة جلنة التكوين يف الدكتوراه

 دروس يف منهجية البحث وتعليمالبيداغوجيا(06نقاط) منهجيةالبحث
حتديد األىداف واملكتسبات

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

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

مصادقة جلنة التكوين يف الدكتوراه

 تعليم البيداغوجيا والتعليمية
حتديد األىداف واملكتسبات

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

السداسي الثّاين
عنوان الدرس...............................................................................................................:
احلجم الساعي.............................................................................................................:
املتدخل...........................................................................................................................:
مصادقة جلنة التكوين يف الدكتوراه
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

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

مصادقة جلنة التكوين يف الدكتوراه:
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 دروس يف تكنولوجيات االعالم واالتصال (06نقاط)حتديد التقنيات واآلليات املكتسبة

األعمال العلمية (على األقل  50نقطة)

 منشورات دولية صنف "أ" 50:نقطة
العنوان

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

الرابط على النت

التاريخ

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

مصادقة جلنة التكوين يف الدكتوراه:
 براءة اخرتاع دولية (املنظمة الدولية للملكية الفكرية) 50 :نقطة
(احتساب اخرتاع  01على األكثر)

 كفاءات لغوية يف اإلجنليزية ( 06نقاط)احملادثة

العنوان

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

اتريخ االيداع

اتريخ النّشر

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

 منشورات دولية صنف "ب" 40:نقطة

حترير املقاالت

العنوان

التاريخ

املكان

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

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

مصادقة جلنة التكوين يف الدكتوراه:
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 منشورات دولية صنف "ج"30:نقطة (احتساب منشوران  02على األكثر)
العنوان

التاريخ

الرابط على النت

 مداخالت دولية1225:نقطة (احتساب مداخلتان 02على األكثر)
العنوان

التاريخ

املكان

 منشورات وطنية25 :نقطة (احتساب منشوران 02على األكثر)
العنوان

التاريخ

الرابط على النت
 مداخالت وطنية10:نقاط (احتساب مداخلتان 02على األكثر)
العنوان

التاريخ

املكان

 براءة اخرتاع وطنية (املعهد اجلزائري للملكية الفكرية) 25 :نقطة
(احتساب اخرتاع  01على األكثر)
العنوان
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اتريخ االيداع

اتريخ النّشر
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املصادقة على املكتسبات
 التكوين (30نقطة)
مصادقة جلنة التكوين يف الدكتوراه:

يصرح املوقعون أدانه أبهنم اطّلعوا على خمتلف األحكام التنظيمية احملددة
ّ
حلقوق والتزامات كل طرف.
يف
بـ
......................................................

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

طالب ال ّدكتوراه:

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

 األعمال العلمية (على األقل  50نقطة)
أتشرية اهليئات العلمية املؤهلة:

مسؤول جلنة التكوين يف ال ّدكتوراه:

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

املشرف على األطروحة:

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

مدير املخرب:

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحػػق رقػػـ 2
شبكة تنقيط لقبكؿ طمب مناقشة األطركحة
 األطركحة :عمل بحث أصمي ( 100نقطة).
 التككيف ( 30نقطة)
 دروس التخصص 12 :نقطة. دروس في منهجية البحث ومدخل لمتعميمية والبيداغوجيا 06 :نقاط. دروس في تكنولوجيات االعالـ واالتصاؿ 06 :نقاط. كفاءات لغوية في اإلنجميزية 06 :نقاط. األعماؿ العممية (عمى األقل  50نقطة)
 -منشورات دولية صن

"أ" 50 :نقطة.

 براءة اختراع دولية (المنظمة الدولية لمممكية الفكرية) 50 :نقطة (احتساب اختراع  01عمى األكثر). -منشورات دولية صن

"ب" 40 :نقطة.

 -منشورات دولية صن

"ج" 30 :نقطة (احتساب منشوراف  02عمى األكثر).

 منشورات وطنية 25 :نقطة (احتساب منشوراف  02عمى األكثر). براءة اختراع وطنية (المعهد الجزائري لمممكية الفكرية) 25 :نقطة (احتساب اختراع  01عمى األكثر) مداخالت دولية 1225 :نقطة (احتساب مداخمتاف  02عمى األكثر). مداخالت وطنية 10 :نقاط (احتساب مداخمتاف  02عمى األكثر).ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 548
لقسػـ الرياضيػات كاإلعػالـ اآللػي بكّمية العمػكـ كالتكنكلكجيػا بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
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 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 الرياضيػات واإلعػالـ اآللػي بكّمية العمػوـ
 ًالمؤرخ في  23فيفري ،2016
والتكنولوجيػا بجامعة عباس لغرور -خنشمة ّ
يقػػػػػػػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيػات واإلعػالـ اآللػيبكّمية العمػوـ
والتكنولوجيػا بجامعة عباس لغرور -خنشمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسمالرياضيػات واإلعػالـ اآللػيبكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا
بجامعة عباس لغرور -خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 548
المػؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
لقسـ الرياضيػات كاإلعػالـ اآللػي بكّمية العمػكـ كالتكنكلكجيػا بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسـ كالمقػب

سعودي خالد
لدمي مخموؼ

صياـ عبد الرحيـ
معروؽ توفيق مسعود
حواسي هشاـ
مهداوي رفيق
جواد طارؽ

صندؿ سعيدة
عبد الكريـ عبد الحميـ

الصفػة

أستاذمحاضر قسـ "أ"،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضرقسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 549
المػادة بكّمية العمػكـ كالتكنكلكجيػا بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
لقسػـ عمػكـ
ّ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
ػادة بكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعة
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػوـ الم ّ
 ًالمؤرخ في  22فيفري ،2016
عباس لغرور -خنشمة ّ
يػقػػػػػػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
المادة بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ
ّ
عباس لغرور -خنشمة.
ػادة بكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعة عباس
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الم ّ
المادة ّ :2
لغرور -خنشمة ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 549
المػؤرخ في  05جكاف 2016ػ الذي ّ
ّ
المػادة بكّمية العمػكـ كالتكنكلكجيػا بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
لقسػـ عمػكـ
ّ
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
 1مسعػى أماؿ
رئيسة القسـ
 2قراب فهيمة
أستاذ
 3جموؿ عبد القادر
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 4خميسي سعد الديف
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 5بوجمعة خير الديف
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
 6هزيل نواؿ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
 7مالؿ سعيدة
أستاذمساعدقسـ "أ"
 8بػف يػزة نبيل
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
 9ديرـ أماني

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 550
لقسػـ اليندسػة الميكانيكيػة بكّمية العمػكـ كالتكنكلكجيػا بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق 4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسػة الميكانيكيػة بكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا
 ًالمؤرخ في  23فيفري ،2016
بجامعة عباس لغرور -خنشمة ّ
يػقػػػػػػػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية بكّمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة عباس لغرور -خنشمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسػة الميكانيكيػة بكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا
المادة ّ :2
بجامعة عباس لغرور -خنشمة ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحػػق بالقػػرار رقـ 550
المػؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
المجنة العممية لقسػـ اليندسػة الميكانيكيػة بكّمية العمػكـ كالتكنكلكجيػا بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذمحاضر قسـ "أ"،رئيس المجنة العممية لمقسـ
شحاوي وليد
1
رئيس القسـ
عبودي عبد العزيز
2
أستاذ محاضر قسـ "ب"
براؾ سمير
3
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بولحروز سميـ
4
فالح مأموف
أستاذ محاضرقسـ "ب"
5
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عالوي عبد الحميـ
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
حناشي بوزيد
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
قروف براهيـ
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
قساـ عمي
9

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 551
الصناعيػة بكّمية العمػكـ كال ّتكنكلكجيػ ابجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
لقسػـ اليندسػة ّ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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  1424الموافق23غشتسنةالمتمـ،
الذييحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
2003
ّ
ّ
ها،المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنةيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2013الذي ّ
الصناعيػة بكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسػة ّ
 ًالمؤرخ في  15فيفري ،2016
بجامعة عباس لغرور-خنشمة ّ
ػػػرر
يػقػػػػػػ ّ
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ 1424
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
الموافق  23غشت سنة ّ ،2003
المعدؿ و ّ
الصناعية بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة عباس لغرور -خنشمة.
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة ّ
الصناعيػة بكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعة عباس
المادة ّ :2
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسمالهندسػة ّ
لغرور -خنشمة ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 551
المػؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
الصناعيػة بكّمية العمػكـ كالتكنكلكجيػا بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
لقسػـ اليندسػة ّ
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسـ كالمقػب

بػدرة سامي
بضياؼ يسيف

بوودف سفياف
مخموفي عبد السالـ
خمفاوي محيو
خمفاوي فطيمة
صحور عبد الحكيـ
خميس عبد الرحمف
سعيدي عبد القادر

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعدقسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 552
المدنيػة بكّمية العمػكـ كالتكنكلكجيػا بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
لقسػـ اليندسػة
ّ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
المدنيػة بكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الهندسػة
ّ
 ًالمؤرخ في  16فيفري ،2016
بجامعة عباس لغرور-خنشمة ّ
ػػػػرر
يػقػػػػ ّ
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
المدنيػة بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة
ّ
عباس لغرور -خنشمة.
المدنيػة بكّمية العمػوـ والتكنولوجيػا بجامعة
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة
المادة ّ :2
ّ
عباس لغرور -خنشمة ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةعباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 552
المػؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
المدنيػػة بكّمية العمػكـ كالتكنكلكجيػا بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
لقسػـ اليندسػة
ّ
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

االسـ كالمقػب

سكيػو سميػة
مصاص تيجاني
زديػرة حمػة
خمفاوي مصطفى كماؿ
ربعي بالؿ
مناصرية عبد الرحمف
رفرافي صالح
بدلة وليد

الصفػة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 553
المجمس العممي لكّميػة العمػكـ كال ّتكنكلكجيػا بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
 2003الذي يح ّدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012لمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
وا
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّميػة العمػوـ والتّكنولوجيػا بجامعةعباس لغرور-
 ًالمؤرخ في  24فيفري ،2016
خنشمة ّ
ػػػػرر
يقػػػػػ ّ
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ والتّكنولوجيا بجامعة عباس
لغرور -خنشمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػوـ والتّكنولوجيػا بجامعة عباس لغرور-
المادة ّ :2
خنشمة ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية
ممحػػػق بالقػػػرار رقـ 553
المػؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
ألعضاء المجمس العممي لكّميػة العمػكـ كالّتكنكلكجيػا بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
1

زديػرة حمػة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

بوزيد نور الديف
حماـ سفياف منيف
شرقي وحيد
شرقي العيد
لدمي مخموؼ
بضياؼ ياسيف
عبودي عبد العزيز
مصاص التيجاني
قراب فهيمة
سعودي خالد
بدرة سامي
شيحاوي وليد
سكيو سمية
مسعى آماؿ
باديس عبد الحفيع
بوودف سفياف

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ
الهندسػة المدنيػة

عميد الكّمية
نائب العميد المكّم بالدراسات العميا
نائب العميد المكّم بالبيداغوجية
رئيس قسـ العموـ والتكنولوجيا
رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
رئيس قسـ الهندسػة الصناعية
رئيس قسـ الهندسػة الميكانيكيػة
رئيس قسـ الهندسػة المدنيػة
ػادة
رئيسة قسـ عمػوـ الم ّ
رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسػة الصناعية
رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسػة الميكانيكيػة
رئيسة المجنة العممية لقسـ الهندسػة المدنيػة
ػادة
رئيسة المجنة العممية لقسـ عمػوـ الم ّ
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الهندسػة الصناعيػة
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18
19
20
21
22
23
24
25
26

ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الهندسػة الميكانيكيػة
جبايمي حميد
المادة
جموؿ عبد القادر
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عموـ ّ
المادة
خميسي سعد الديف
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عموـ ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بػف يػزة نبيل
ممثّل عف األساتذة المساعديف
لعبداني رفيق
بف عمي الشري نور الديف مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
بف أونيس مسعود
مدير مخبر بحث
مراح الكامل
مسؤوؿ مكتبة الكمية
عبد السالـ سمير

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 554
السياسيػة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
السياسيػة بكّميػة الحقػكؽ كالعمػكـ ّ
لقسػـ العمػكـ ّ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق 4يونيو سنة 2012والمتض ّمف إنشاء جامعة خنشمة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
السياسيػة
السياسيػة بكمّيػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ ّ
 ًالمؤرخ في  16فيفري ،2016
بجامعة عباس لغرور-خنشمة ّ
ػػػرر
يػػقػػػػػػ ّ

المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
السياسية
السياسية بكّمية الحقوؽ والعموـ ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ ّ
بجامعة عباس لغرور -خنشمة.
السياسية
المادة ّ :2
السياسية بكّمية الحقوؽ والعموـ ّ
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ ّ
بجامعة عباس لغرور -خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 554
المؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
السياسيػة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
السياسيػة بكّميػة الحقػكؽ كالعمػكـ ّ
لقسػـ العمػكـ ّ
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ مساعد قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
بالػة عمار
1
رئيس القسـ
دماف ذبيح عماد
2
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
يحياوي هاديػة
3
أستاذ مساعد قسـ "أ"
لوصي عبد الوهاب
4
أستاذ مساعد قسـ "أ"
نػوري عزيػز
5
أستاذ مساعد قسـ "أ"
طرشي يسيػف
6
أستاذةمساعدة قسـ "أ"
كايػة ريمػة
7
أستاذةمساعدة قسـ "أ"
سميماني مباركة
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
حفظاوي سعيد
9

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 555
السياسيػة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
لقسػـ الحقػػكؽ بكّميػة الحقػكؽ كالعمػكـ ّ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
السياسيػة بجامعة
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقػوؽ بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
 ًالمؤرخ في  16فيفري ،2016
عباس لغرور-خنشمة ّ
يقػػػػػػػػػ ّػرر

المادة األولى:تطبيًقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
السياسيػة بجامعة عباس
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقػوؽ بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
لغرور -خنشمة.
السياسيػةبجامعة عباس
المادة ّ :2
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقػوؽ بكّميػة الحقوؽ والعمػوـ ّ
لغرور -خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 555
المػؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
السياسيػةبجامعة عبػاس لغػركر خنشمػة
لقسـ الحقػػكؽ بكّميػة الحقكؽ كالعمػكـ ّ
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسـ كالمقػب

قصوري رفيقة
عرشوش سفياف
سعادنة العيد
راجي عبد العزيز
تافرونت عبد الكريـ
خالؼ بدر الديف
عثامنية كوسر
أونيسي ليندة
مالكية نبيل

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذةمحاضرة قسـ "ب"
أستاذةمساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 556
لكّميػة عمػكـ الطبيعػة كالحيػاة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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  1424الموافق23غشت سنةالمتمـ،
الذييحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
2003
ّ
ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق 4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة عباس لغرور-
 ًالمؤرخ في  16فيفري ،2016
خنشمة ّ
ػػػرر
يقػػػػػػػ ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف 43و44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميمكّمية عموـ الطبيعة والحياةبجامعة عباس لغرور -خنشمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمسالعممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياةبجامعة عباس لغرور
المادة ّ :2

خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحػػػق بالقػػراررقـ 556
المؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
لكّميػة عمػكـ الطبيعػة كالحيػاة بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
الرقـ

االسـ كالمقػب

1

حوحة بمقاسـ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

حمادة يوس
خبثاف عبد الحميد
دالع ياسمينة
حبيباتي سفياف
بوعزة لياس
شميح فاتحة
أزرايب عز الديف
مرابطػي ريمػة
عداد دليمة
هاممي صوفيا
دربوش عبد الحق
قاضي كنػزة
عبابسة نواؿ
فموس سمير
مالكية الشافعي

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكّمية،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عنقسـ
البيئػة والمحيػط
عميد الكّمية
نائبة العميد المكّم بالدراسات العمياوالبحث العممي والعالقات الخارجية
نائبة العميد المكّمفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ عموـ الطبيعة والحياة
رئيس قسـ البيولوجيا الخموية والجزيػئػيػة
رئيسة قسـ البيئػة والمحيػط
رئيس قسـ العموـ الفالحية
رئيسة المجنة العممية لقسـ البيولوجيا الخموية والجزيئػيػة
رئيسة المجنة العممية لقسـ البيئػة والمحيػط
رئيسة المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عنقسمالبيولوجيا الخموية والجزيئػيػة
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عنقسمالعموـ الفالحية
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مسؤوؿ المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قرار رقـ ّ 557
لقسػـ العمػكـ اإلنسانيػة بكّمية العمػكـ االجتماعيػة كاإلنسانيػة بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ اإلنسانيػة بكّمية العمػوـ االجتماعيػة
 ًالمؤرخ في  6مارس ،2016
واإلنسانيػة بجامعة عباس لغرور -خنشمة ّ
يقػػػػػػػػػػ ّػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ اإلنسانيػة بكمّية العمػوـ االجتماعيػة
واإلنسانيػة بجامعة عباس لغرور -خنشمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ اإلنسانيػة بكّمية العمػوـ االجتماعيػة واإلنسانيػة
المادة ّ :2
بجامعة عباس لغرور -خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 557
المؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
لقسػـ العمػكـ اإلنسانيػة بكّمية العمػكـ االجتماعيػة كاإلنسانيػة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

بريؾ إبراهيـ
طايػبي زيد
رحموف عبد القادر
سعيدي طارؽ

غرينة عبد النور
طراد طارؽ
خميفي رفيق

الصفػة

أستاذ مساعد قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

مساعد
مساعد
مساعد
مساعد

قسـ
قسـ
قسـ
قسـ

"أ"
"أ"
"أ"
"أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
ق ارر رقـ ّ 558
لقسػـ العمػكـ االجتماعيػة بكّمية العمػكـ االجتماعيػة كاإلنسانيػة بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ االجتماعيػة بكّمية العمػوـ االجتماعيػة
 ًالمؤرخ في  6مارس ،2016
واإلنسانيػة بجامعة عباس لغرور -خنشمة ّ
يقػػػػػػػػػ ّػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ االجتماعيػة بكّمية العمػوـ االجتماعيػة
واإلنسانيػة بجامعة عباس لغرور -خنشمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ االجتماعيػة بكّمية العمػوـ االجتماعيػة
المادة ّ :2
واإلنسانيػة بجامعة عباس لغرور -خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةعباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 558
المؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
لقسػـ العمػكـ االجتماعيػة بكّمية العمػكـ االجتماعيػة كاإلنسانيػة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسـ كالمقػب

شنافي ليندة
معوشة عبد الحفيع
العايش عبد العزيز

معيرش موسى
حمزاوي سهى
بف رمضاف سامية
معروؼ لمنور
بف دعاس ميمود
مول الطاهر

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "أ"،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعدقسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
مؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قرار رقـ ّ 559
لكّمية العمػكـ االجتماعيػة كاإلنسانيػة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق 4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنةيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2013الذي ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العمػوـ االجتماعيػة واإلنسانيػة بجامعة عباس
 ًالمؤرخ في  6مارس ،2016
لغرور -خنشمة
ّ
يقػػػػػػػػػػ ّػرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف 43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػوـ االجتماعيػة واإلنسانيػة بجامعة عباس لغرور -خنشمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العمػوـ االجتماعيػة واإلنسانيػة بجامعة عباس لغرور-
خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحػػػق بالقػػػراررقـ  559المؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكّمية العمػكـ االجتماعيػة كاإلنسانيػة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

االسـ كالمقػب

بف رمضاف سامية
باديس عبد القادر
بوعجوج الشافعي
رحموف عبد القادر
معوشة عبد الحفيع
طايػبي زيد
شنافي ليندة
بريؾ براهيـ
حمزاوي سهى
اليميف شعباف
فالح عبود
العايش عبد العزيز

الصفػة

سئيست انمجهس انعهمي نهكهّيت ،ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ االجتماعية

عميذ انكهّيت
وائب انعميذ انمكهف بانذساساث ما بعذ انتذسج وانبحث انعهمي وانعاللاث انخاسجيت
وائب انعميذ انمكهف بانذساساث وانشؤون انمشتبطت بانطهبت
رئيس قسـ العمػوـ االجتماعيػة
رئيس قسـ العمػوـ اإلنسانيػة
رئيسة المجنة العممية لقسـ العمػوـ االجتماعيػة
رئيس المجنة العممية لقسـ العمػوـ اإلنسانيػة
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العمػوـ االجتماعيػة
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 560
لعمػكـ االقتصاديػة بكّمية العمػكـ االقتصاديػة كال ّتجاريػة كعمػكـ ال ّتسييػر بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق 4يونيو سنة 2012والمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ االقتصاديػة بكّمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  14أفريل ،2016
والتّجارية وعموـ التّسيير بجامعة خنشمة ّ
ػػػػرر
يقػػػػػػػػ ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ االقتصاديػة بكمّية العموـ االقتصادية
والتّجارية وعموـ التّسيير بجامعة عباس لغرور خنشمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسمالعمػوـ االقتصاديػةبكمّية العموـ االقتصادية والتّجارية
وعموـ التّسييربجامعة عباس لغرور خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ
ممحػػق بالقػػرار رقـ 560
المؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
العمػكـ االقتصاديػة بكّمية العمػكـ االقتصاديػة كالّتجاريػة كعمػكـ الّتسييػر بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

بف عباس شامية
تكواشت عماد
بف الطاهر حسيف
بف منصور ليميا
زرماف كريـ
مزاهدية رفيق
قػط سميـ

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ"أ"
أستاذ مساعد قسـ"أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػكـ
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 561
ال ّتجاريػة كعمػكـ ال ّتسييػر بكّمية العمػكـ االقتصاديػة كال ّتجاريػة كعمػكـ ال ّتسييػر بجامعةعبػاس لغػركر  -خنشمػة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق 4يونيو سنة 2012ضمف إنشاء جامعة خنشمة،
والمت ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التّجارية وعموـ التّسيير بكمّية العموـ
 ًالمؤرخ في 14أفريل ،2016
االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير بجامعة عباس لغرور -خنشمة ّ
يقػػػػػػػػ ّػرر
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003ا ّ
لمعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التّجارية وعموـ التّسيير بكمّية العموـ
االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير بجامعة عباس لغرور -خنشمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التّجارية وعموـ التّسيير بكمّية العموـ
المادة ّ :2
االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير بجامعة عباس لغرور -خنشمة ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ
ممحػػق بالقػػرار رقـ 561
المػؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
العمػكـ الّتجاريػة كعمػكـ الّتسييػر بكّمية العمػكـ االقتصاديػة كالّتجاريػة كعمػكـ الّتسييػر بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

السعيد صالح
شيباف سميػر
بمقيدوـ صباح
مانع سبرينة
قنطري زليخة

سميماني عصاـ
العايب أحسف

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذةمحاضرةقسـ "ب"
أستاذةمحاضرةقسـ "ب"
أستاذةمحاضرةقسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ"أ"
أستاذ مساعد قسـ"أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 562
لكّميػة العمػكـ االقتصاديػة كال ّتجاريػة كعمػكـ ال ّتسييػربجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012لمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
وا
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير
 ًالمؤرخ في  14أفريل ،2016
بجامعة عباس لغرور-خنشمة ّ
ػػػرر
يقػػػػػػػػ ّ
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ
التّسيير بجامعة عباس لغرور -خنشمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير بجامعة
المادة ّ :2

عباس لغرور -خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
كل فيما يخصال،
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمةّ ،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالج ازئر في  20جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحػػػق بالقػػػرار رقـ 562
المػؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
لكّميػة العمػكـ االقتصاديػة كالّتجاريػة كعمػكـ الّتسييػر بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
 1بف طاهر حسيف
عميد الكّمية
 2دربوش دمحم الطاهر
نائب العميد المكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
 3تومي ابراهيـ
بالدراسات فيما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد المكّم
 4جباري عبد الجميل
ّ
رئيس قسـ العموـ االقتصادية
 5تكواشت عماد
رئيس قسـ العموـ التجارية وعموـ التّسيير
 6شيباف سمير
رئيسة المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
 7بف عباس شامية
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية وعموـ التّسيير
 8السعيد صالح
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عنقسـ العموـ االقتصادية
 9بف منصور ليميا
 10زعيمي رمزري
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
 11زديرة شراؼ الديف
مدير مخبر بحث
 12جرماف الربعي
مسؤولة المكتبة
 13عمامري فريدة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػكـ
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 563
االقتصاديػة بكّمية العمكـ االقتصادية كال ّتجارية كعمكـ ال ّتسيير بجامعة عبد الحميد ميري  -قسنطينة 2
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنةالمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
 2011و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ
 وبموجب القرار رقـ  223المؤرخ في  31مارس  2013الذي ّاالقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير بجامعة قسنطينة،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  29فيفري ،2016
والتّجارية وعموـ التّسيير بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة ّ 2
يقػػػػػػػ ّػػرر
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
والتّجارية وعموـ التّسيير بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة .2
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتّجارية
المادة ّ :2
وعموـ التّسيير بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة  ،2وفًقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة  ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ
ممحػػق بالقػػرار رقـ 563
المػؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
العمػكـ االقتصاديػة بكّميػة العمػكـ االقتصادية كالّتجارية كعمكـ الّتسيير بجامعة عبد الحميد ميري  -قسنطينة 2
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

سحنوف محمود
سحنوف دمحم
حوري زهية
بوعشة مبارؾ
لطرش سميرة
جصاص دمحم
لوصي عمار

الصفػة

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة
أستاذ
أستاذةمحاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 564
لكّميػةالعمػكـ االقتصاديػة كال ّتجاريػة كعمػكـ ال ّتسييػربجامعةعبد الحميد ميري  -قسنطينة2

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  401-11المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنةيحد د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2013الذي ّ
 وبموجب القرار رقـ  221المؤرخ في  31مارس  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العمميلكّمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير بجامعة قسنطينة ،2
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير
 ًالمؤرخ في  29فيفري ،2016
بجامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة ّ 2
يقػػػػ ّػػرر
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ
التّسيير بجامعة عبد الحميد مهري -قسنطينة .2
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير بجامعة
المادة ّ :2
عبد الحميد مهري -قسنطينة  2وفًقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةعبد الحميد مهري -قسنطينة  ،2كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
ممحػػق بالقػػ ارر رقـ 564
المػؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
لكّميػةالعمػكـ االقتصاديػة كالّتجاريػة كعمػكـ الّتسييػر بجامعة عبد الحميد ميري  -قسنطينة2
الرقـ االسـ كالمقػب
 1بوعشة مبارؾ
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

موساوي عبد النور
بوعتروس عبد الحق
بف نعموف حمادو
سحنوف دمحم
دهاف دمحم
بف رمضاف العربي
سحنوف محمود
شريط عثماف
بعموج بولعيد
عياشي نور الديف

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ
العموـ االقتصادية

عميد الكمية
نائب العميد المكّم بالبيداغوجية
نائب العميد المكّم بالدراسات العميا والبحث العممي
رئيس قسـ العموـ االقتصادية

رئيس
رئيس
رئيس
رئيس
رئيس
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

قسـ عموـ التسيير
قسـ العموـ التجارية
الّمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
الّمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية
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 12م ارزقة صالح
 13قريشي دمحم الصالح
 14بف ناصر عيسى
 15بوداح عبد الجميل
 16عزيزي ندير
 17بوحاليس دمحم خميل
 18شماـ عبد الوهاب
 19ناجي بف حسيف
 20بف تركي عز الديف
 21بف حمودة أسيا

أستاذ ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عنقسـ عموـ التسيير

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عنقسـ عموـ التسيير

أستاذ ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عنقسـ العموـ التجارية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عنقسـ العموـ التجارية
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولةالمكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد لمقائمة
المؤرخ في  20أكتكبر 2014
يعدؿ القرار رقـ 1095
ّ
قرار رقـ  565مؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة ابف خمدكف -تيارت
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 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  17ماي ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة ابف خمدوف -تيارت رقـ ّ 66
 ًيق ػ ػ ػ ػ ّػرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ
والعموـ السياسية بجامعة ابف خمدوف -تيارت.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة ابف
خمدوف -تيارت ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف -تيارت ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

المؤرخ في  20أكتكبر 2014
يعدؿ القرار رقـ 1095
ممحػػق بالقػرار رقػـ  565المػؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة ابف خمدكف -تيارت
ّ

الرقـ االسـ كالمقػب
1
2

بوراس عبد القادر
عجالي بخالد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
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3
4
5
6
7
8
9

مقني عمار
بوسماحة الشيخ
فتاؾ عمي
مبطوش الحاج
بمفضل دمحم
مدوف كماؿ
جمجل محفوظ رضا

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "أ"
مساعد قسـ "أ"
مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد
المؤرخ في  10جكاف 2014
يعدؿ القرار رقـ 369
ّ
قػرار رقػـ  566مػؤرخ في  05جكاف ّ 2016
ّ
لمقائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لمعيد المغة كاألدب العربي بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا -تيبازة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذي يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمال وسير ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  302-11المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة 2011المتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق  30جانفي سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد المغة
المؤرخ في 10جواف  2014الذي ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 369واألدب العربي بالمركز الجامعي بتيبازة،
المؤرخ في  15ماي ،2016
وبناء عمى إرساؿ المركز الجامعي مرسمي عبد هللا -تيبازة رقـ ّ 254
 ًيػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد المغة واألدب العربي
بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا -تيبازة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد المغة واألدب العربي بالمركز الجامعي مرسمي
عبد هللا -تيبازة  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي مرسمي عبد هللا -تيبازة ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هزا انمشاس انزي سيىشش في انىششة انشسميت نهتعهيم انعاني وانبحث انعهمي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

المؤرخ في  10جكاف 2014
يعدؿ القرار رقـ 369
ممحق بالقرار رقـ  566المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي لمعيد المغة كاألدب العربي بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا -تيبازة
ّ

الرقـ
1
2
3
4

االسـ كالمقػب
مصطفى الزقاي جميمة
مناد أنيسة
بف عناف مهدية
مقراف يوس

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة
رئيسة المجمس العممي لممعهد
مديرة المعهد
التدرج
مديرة مساعدة مكّمفة بالدراسات في ّ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
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5
6
7
8
9
10

عموري السعيد
عادؿ لخضر
إمكراز عويشة
لعساكر يوس
جوامع عقيمة
بف راجع ربيعة

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد لمقائمة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2013
يعدؿ القرار رقـ 568
ّ
قرار رقـ  567مؤرخ في 05جكاف ّ 2016
ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية لكمية التكنكلكجيا بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  140 -89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق  01غشت 1989المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة سطي ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها و سيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنػة 2013الذي ي حدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
المؤرخ في  17سبتمبر  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 568ّ
لقسـ الهندسة المدنية لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس -سطي ،1
لمؤرخ في  08فيفري ،2016
 وبموجب إرساؿ جامعة فرحات عباس -سطي  1رقـ  90ا ّيػقػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية لكمية
التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس  -سطي .1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات
عباس  -سطي  ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس  -سطي  ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػػ

المؤرخ في  17سبتمبر 2013
يعدؿ القرار رقـ 568
ممحق بالقرار رقـ  567المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية لكمية التكنكلكجيا بجامعة فرحات عباس  -سطيف
ّ

الرقـ
1
2
3
4
5
6

االسـ كالمقػب
كبيش خميفة
مرداس عبد الغني
مقراني العربي
بمقاسمية مراد
بف داود األميف
بوتميخت مراد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة
رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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المحدد لمقائمة
المؤرخ في  17سبتمبر ،2013
يعدؿ القرار رقـ 572
ّ
قرار رقـ  568مؤرخ في  05جكاف ّ 2016
ّ
االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية كعمكـ األرض بجامعة فرحات عباس  -سطيف1

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  140 -89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت 1989المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة سطي ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها و سيرهاّ ،
الذي ّ
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
المعدؿ،
لمعهد الهندسة المعمارية وعموـ األرض بجامعة سطي ،1
ّ
المؤرخ في  08فيفري ،2016
 وبموجب إرساؿ جامعة فرحات عباس -سطي  1رقـ ّ 90يػقػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد الهندسة المعمارية وعموـ
األرض بجامعة فرحات عباس -سطي .1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد الهندسة المعمارية وعموـ األرض بجامعة فرحات
عباس -سطي  ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس -سطي  ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

المحدد
المؤرخ في  17سبتمبر 2013
يعدؿ القرار رقـ 572
ّ
ممحق بالقرار رقـ  568المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية كعمكـ األرض بجامعة فرحات عباس -سطيف
الرقـ

االسـ كالمقػب

4
5
6
7
8
9
10

عقبة فؤاد
رحماف عمي
حمالوي محمود
الهاشمي لغوؽ

1
2
3

موالي شارؼ شابو
خرشي أسامة
العربي خابر

مصطفى سامعي
الطيب بويمة
دمحم دعاس عميور

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

رئيس المجمس العممي لممعهد
مدير المعهد
مدير مساعد مكّم بالبيداغوجيا

التدرج
مدير مساعد مكّم بالبحث العممي وما بعد ّ
رئيس قسـ الهندسة المعمارية
رئيس قسـ عموـ األرض
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
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11
12
13

السعيد بمعمى
الطاهر بالؿ
حمزة زغالش

14

أستاذ مساعد قسـ "أ"
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر

السعيد مداني

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد
المؤرخ في  09نكفمبر2013
يعدؿ القرار رقـ 879
ّ
قرار رقـ  569مؤرخ في  05جكاف ّ 2016
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء لكمية العمكـ بجامعة فرحات عباس -سطيف1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  140 -89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق  01غشت 1989المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة سطي ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها و سيرها،
ّ
 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  09نوفمبر  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 879ّ
لقسـ الكيمياء لكمية العموـ بجامعة سطي ،1
المؤرخ في فيفري ،2016
 وبموجب إرساؿ جامعة فرحات عباس -سطي  1رقـ ّ 84يػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء لكمية العموـ بجامعة

فرحات عباس  -سطي .1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء لكمية العموـ بجامعة فرحات عباس -
سطي  ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس  -سطي  ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؤرخ في  09نكفمبر 2013
ممحق بالقرار رقـ  569المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
يعدؿ القرار رقـ  881الم ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء لكمية العمكـ بجامعة فرحات عباس – سطيف1
ّ
الرقـ
1
2
3
4

االسـ كالمقػب

كعبوب لخميسي
هاروف دمحم فهيـ
عزيزي عمر
سطيفي فاطمة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة
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5
6
7
8

زايدي فاروؽ
سحاري عمي
معاف سميرة
يحياوي مسعود

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد
المؤرخ في  09نكفمبر2013
يعدؿ القرار رقـ 881
ّ
قرار رقـ  570مؤرخ في  05جكاف ّ 2016
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات لكمية العمكـ بجامعة فرحات عباس -سطيف 1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  140 -89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق  01غشت 1989المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة سطي ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها و سيرها،
ّ
 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  09نوفمبر  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 881ّ
المعدؿ،
لقسـ الرياضيات لكمية العموـ بجامعة سطي ،1
ّ
المؤرخ في فيفري ،2016
 وبموجب إرساؿ جامعة فرحات عباس -سطي  1رقـ ّ 84يػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات لكمية العموـ
بجامعة فرحات عباس  -سطي .1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات لكمية العموـ بجامعة فرحات عباس -
سطي  ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس  -سطي  ،1كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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المؤرخ في  09نكفمبر 2013
يعدؿ القرار رقـ 881
ممحق بالقرار رقـ  570المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات لكمية العمكـ بجامعة فرحات عباس – سطيف1
ّ
الرقـ
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االسـ كالمقػب

مريخي بشير
قارة دمحم
زيادي عبد القادر
عيبش عيسى

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
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أستاذ
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قادـ عبد الوهاب
سرار توفيق
شيطر لخضر

بورغدة عبد المطي
روابحي طارؽ

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

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد
المؤرخ في  09نكفمبر2013
يعدؿ القرار رقـ 882
ّ
قرار رقـ  571مؤرخ في  05جكاف ّ 2016
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء لكمية العمكـ بجامعة فرحات عباس -سطيف
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015الذيالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  140 -89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق  01غشت 1989المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة سطي ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها و سيرها،
ّ
 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  09نوفمبر  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 882ّ
لقسـ الفيزياء لكمية العموـ بجامعة سطي ،1
المؤرخ في فيفري ،2016
 وبموجب إرساؿ جامعة فرحات عباس -سطي  1رقـ ّ 84يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء لكمية العموـ
بجامعة فرحات عباس  -سطي .5
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء لكمية العموـ بجامعة فرحات عباس -
سطي  ،5وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة فرحات عباس  -سطي  ،5كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

المؤرخ في  09نكفمبر 2013
يعدؿ القرار رقـ 882
ممحق بالقرار رقـ  571المؤرخ في  05جكاف  2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء لكمية العمكـ بجامعة فرحات عباس – سطيف1
ّ
الرقـ
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االسـ كالمقػب

معوش جماؿ
كراش لحسف
شعوي زيف العابديف
شرقي عبد الحميد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
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خرفي فيصل
مصباح عمار
بركاف كريمة
شدري عادؿ

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 572
السياسيػة بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
لكّمية الحقػكؽ كالعمػكـ ّ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق 4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
السياسيػة بجامعة عباس
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعمػوـ ّ
 ًالمؤرخ في  26فيفري ،2016
لغرور -خنشمة
ّ
ػػػرر
يقػػػػػػ ّ
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادتيف 43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
السياسيػةبجامعة
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعمػوـ ّ
عباس لغرور -خنشمة.
السياسيػةبجامعة عباس لغرور-
المادة ّ :2
تحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجمسالعممي لكّمية الحقوؽ والعمػوـ ّ
خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةعباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202
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الرقـ
1
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4
5

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحػػػق بالقػػرار رقـ 572
المػؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
السياسيػة بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
المجمس العممي لكّمية الحقكؽ كالعمػكـ ّ
الصفػة
االسـ كالمقػب
سئيس انمجهس انعهمي نهكهّيت ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الحقوؽ
بوقرة اسماعيل
عميد الكّمية
زواقري الطاهر
نائب العميد المكّم بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
بوكماش دمحم
نائب العميد المكّم بالدراسات وشؤوف الطمبة
لخذاري عبد المجيد
رئيس قسـ الحقوؽ
عرشوش سفياف

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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دماف ذبيح عماد
قصوري رفيقة
بالة عمار
سعادنة العيد
بف مكي نجاة
بوجوراؼ عبد الغني
عطاء هللا مراد

رئيس قسـ العموـ السياسية
رئيسة المجنة العممية لقسـ الحقوؽ
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الحقوؽ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مسؤوؿ المكتبة
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  05جكا ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 573
لقسـ الّمغػة كاألدب العربػي بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعةعبػاس لغػركر -خنشمػة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
ّ
 2003الذي ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق 4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػة واألدب العربػي بكّمية اآلداب والّمغات
 ًالمؤرخ في  16فيفري ،2016
بجامعة عباس لغرور -خنشمة ّ
ػػػرر
يقػػػػػػػػ ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المّغػة واألدب العربػي بكّمية اآلداب والّمغاتبجامعة
عباس لغرور -خنشمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة واألدب العربػي بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة
المادة ّ :2
عباس لغرور -خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 573
المػؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
لقسـ الّمغػة كاألدب العربػي بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
أستار محاضش لسم"أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رقيق ميمود
1
رئيسة القسـ
مزيتي خميسة
2
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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3

خديش صالح

أستاذ

5

عيالف عمر

أستاذ

4
6
7
8
9

لطرش يوس

بف بوزة سعيدة

أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"

جغبوب صورية

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

بسو حمزة

أستاذ مساعد قسـ "ب"

آدامي خميسي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 574
لقسـ األدب كالّمغػة الفرنسيػة بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق 4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ األدب والّمغػة الفرنسيػة بكّمية اآلداب والّمغات
 ًالمؤرخ في  16فيفري ،2016
بجامعة عباس لغرور -خنشمة ّ
يقػػػػػػػػػػػػػ ّػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

لمتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ وا ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والّمغػة الفرنسيػة بكّميػة اآلداب والّمغػات
بجامعة عباس لغرور -خنشمة.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والّمغػة الفرنسيػة بكّمية اآلداب والّمغات بجامعة
المادة ّ :2
عباس لغرور -خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،

المادة  :3يكّم
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طػاىر حجػار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 574
المػؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
لقسـ األدب كالّمغػة الفرنسيػة بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

شبمي سميػة
قجيبة عبد الناصر
دزيػري فطيمة الزهراء
مزدوات حسينة
بوشماؿ جميمة
ولد عمار حسينة
بوزيدي صورية

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ"أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدةقسـ"ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قرار رقـ ّ 575
لقسـ األدب كالّمغػة اإلنجميزيػة بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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  1424الموافق23غشتسنةالمتمـ،
الذييحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
2003
ّ
ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق 4يونيو سنةالمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
 2012و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنةيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
2013الذي ّ
بناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذةبالمجنة العممية لقسـ األدب والّمغػة اإلنجميزيػةبكّمية اآلداب
و ًخنشمةالمؤرخ في  16فيفري ،2016
والّمغاتبجامعةعباس لغرور-
ّ
ػػػػرر
يقػػػػ ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والّمغػة اإلنجميزيػة بكّمية اآلداب والّمغات
بجامعة عباس لغرور -خنشمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ األدب والّمغػة اإلنجميزيػة بكّمية اآلداب والّمغات
المادة ّ :2

بجامعة عباس لغرور -خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 575
المؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
لقسـ األدب كالّمغػة اإلنجميزيػة بكّمية اآلداب كالّمغات بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

بغػزو صبرينػة
قػرزة عمػر
دغبوش نادية
سميـ أونػيس
منصوري فدوى
فريتح نصر الديف
كفالي وليد

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ"ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 576
المجمس العمميمكّميػة اآلداب كالّمغػات بجامعةعبػاس لغػركر -خنشمػة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
الذييحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسير
2003
ّ
ّ
ها،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
ناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات بجامعة عباس لغرور -خنشمة
 وب ًالمؤرخ في  21فيفري ،2016
ّ
ػػػػرر
ػػػػػ
يق
ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف 43و44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات بجامعة عباس لغرور -خنشمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات بجامعة عباس لغرور-
المادة ّ :2
خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد القائمة االسمية
ممحػػػق بالقػػػراررقـ 576
المؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
ألعضاء المجمس العممي لكّميػة اآلداب كالّمغػات بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة

الرقـ

االسـ كالمقػب

2
3
4
5
6
7
8
9
10

حصيد فيصل
فالق سمية
طاهير كماؿ
مزيتي خميسة
قجيبة عبد الناصر
قرزة عمر
رقيق ميمود
شبمي سمية
بغزو صبرينة
جغبوب صورية
دغبوش نادية
شرفي شمس الديف
غنيمي الوردي
عيالف عمر

1

11
12
13
14
15

خديش صالح

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكّمية،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي

عميد الكّمية
نائبة العميد المكّمفة بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد المكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيسة قسـ المغة واألدب العربي
رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية
رئيس قسـ اآلداب والمغة االنجميزية
رئيس المجنة العممية لقسـ المغةواألدب العربي
رئيسة المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية
رئيسة المجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة االنجميزية
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عنقسمالمغة واألدب العربي
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عنقسماآلداب والمغة االنجميزية
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قػرار رقـ ّ 577
لقسـ البيئػة كالمحيػط بكّميػة عمػكـ الطبيعػة كالحيػاة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيئة والمحيط بكّمية عموـ الطبيعة والحياة
 ًالمؤرخ في  16فيفري ،2016
بجامعة عباس لغرور -خنشمة ّ
ػػػػرر
يقػػػػ ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة والمحيط بكمّية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة عباس لغرور -خنشمة.
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة والمحيط بكمّية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
المادة ّ :2
عباس لغرور -خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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المؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 577
ّ
لقسـ البيئػة كالمحيػط بكّميػة عمػكـ الطبيعػة كالحيػاة بجامعة عبػاس لغػركر خنشمػة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

عداد دليمة
شميح فاتحة

حوحة بمقاسـ
عبابسة نواؿ
حالسي اسمهاف
وناس ميادة
بوشامة خالد

الصفػة

أستاذة مساعدة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ

أستاذ
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قرار رقـ ّ 578
لقسـ العمػػكـ الفالحيػػة بكّميػة عمػكـ الطبيعػة كالحيػاة بجامعةعبػاس لغػركر -خنشمػة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013حدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ي ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
 ًالمؤرخ في  16فيفري ،2016
عباس لغرور -خنشمة ّ
ػػػرر
يقػػػػػ ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكّمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة عباس لغرور -خنشمة.
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تحدد
المادة ّ :2
عباس
المادة  :3يكّم

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمّية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
لغرور -خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،

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

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 578
المؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
لقسـ العمػػكـ الفالحيػػة بكّميػة عمػكـ الطبيعػة كالحيػاة بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

هاممي صوفيا
أزرايب عز الديف

قاضي كنػزة
عبايدية عبد الغفور
حراث ناعسة
رحاؿ خالد
لعور نذير

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
مؤرخ في  05جكاف ّ ،2016
قرار رقـ ّ 579
البيكلكجيػا الخمكيػة كالجزيػئػيػة بكّميػة عمػكـ الطبيعػة كالحيػاة بجامعة عبػاس لغػركر  -خنشمػة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيػا الخمويػة والجزيػئػيػة بكّميػة عمػوـ
 ًلمؤرخ في  16فيفري ،2016
الطبيعػة والحيػاة بجامعة عباس لغرور -خنشمة ا ّ
ػػػػرر
يقػػػػػ ّ
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيػػا الخمويػة والجزيػئػيػة بكّميػة عمػوـ الطبيعػة
والحيػاة بجامعة عباس لغرور -خنشمة.
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيػػا الخمويػة والجزيػئػيػة بكّميػة عمػوـ الطبيعػة
المادة ّ :2
والحيػاة بجامعة عباس لغرور -خنشمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور -خنشمة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػػق بالقػػرار رقـ 579
المؤرخ في  05جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
لقسـ البيكلكجيػا الخمكيػة كالجزيػئػيػة بكّميػة عمػكـ الطبيعػة كالحيػاة بجامعة عبػاس لغػركر -خنشمػة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

االسـ كالمقػب

مرابطػي ريمػة
بوعزة لياس

دربوش عبد الحق
درويش فوزية
ضواويا ليميا
بوطارفة سمية
فموس سمير
مسعى عميمة

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ق ارر رقـ  580مؤرخ في  09جكاف  ،2016يتضمف إنشاء األقساـ
المككنة لمعيد التكنكلكجيا لدى المركز الجامعي بعيف تيمكشنت
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنةوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنةالذي يحدد مهػاـ المركز الجامعي والقواعػد الخاصة بتنظيمال وسير  ،السيما المادة  30منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  205-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنةوالمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنةالذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

2015
2005
2008
2013

يقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  30مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعهد
التكنولوجيا لدى المركز الجامعي بعيف تيموشنت.
المادة  :2تنشأ لدى معهد التكنولوجيا  -المركز الجامعي بعيف تيموشنت  -األقساـ التالية:
 -قسـ الهندسة المدنية،
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 قسـ الهندسة الميكانيكية، قسـ الهندسة الكهربائية، قسـ هندسة الماء والمحيط.المادة  :3يكم كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بعيف تيموشنت ،كل
فيما يخصال ،بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  581مؤرخ في  09جكاف  ،2016يتضمف إنشاء األقساـ
المككنة لمعيد العمكـ لدى المركز الجامعي بعيف تيمكشنت
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهػاـ المركز الجامعي و القواعػد الخاصة بتنظيمال وسير ،السيما المادة  30منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  205-08المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008والمتضمف إنشاء مركز جامعي بعيف تيموشنت ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
يقػػػػػػػػػػرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  30مف المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ 1426
الموافق  16غشت سنة  2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعهد
العموـ لدى المركز الجامعي بعيف تيموشنت.
المادة  :2تنشأ لدى معهد العموـ  -المركز الجامعي بعيف تيموشنت  -األقساـ التالية:
 قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي، قسـ عموـ المادة، قسـ عموـ الطبيعة والحياة.المادة  :3يكم كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بعيف تيموشنت ،كل
فيما يخصال ،بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202
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قػػػرار رقـ  582مؤرخ في  09جكاف  ،2016يتضمف إنشاء
األقساـ المككنة لكمية التكنكلكجيا لدى جامعة المدية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ و المتمـ ،السيما المادة  34منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمف إنشاءجامعة المدية ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  79المؤرخ في  17مارس  ،2010والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـوالتكنولوجيا لدى جامعة المدية.
يقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ و المتمـ ،و المذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكمية التكنولوجيا – جامعػة المدية .-
المادة  :2تنشأ لدى كمية التكنولوجيا– جامعػة المدية  -األقساـ التالية:
 قسـ الهندسة الكهربائية، قسـ الهندسة المدنية، قسـ الهندسة الميكانيكية، قسـ هندسة الطرائق والبيئة، قسـ جدع مشترؾ في التكنولوجيا.المادة  :3يمغي القرار رقـ  79المؤرخ في  17مارس  2010و المذكور أعال .
المادة  :4يكم كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية ،كل فيما يخصال ،بتنفيذ
هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  09جكاف 2016
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػرار رقـ  583مؤرخ في  09جكاف  ،2016يتضمف إنشاء
األقساـ المككنة لكمية العمكـ لدى جامعة المدية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مهػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  11-09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009والمتضمف إنشاءجامعة المدية ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  79المؤرخ في  17مارس  ،2010والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـوالتكنولوجيا لدى جامعة المدية.
يقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ و المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكمية العموـ – جامعػة المدية .-
المادة  :2تنشأ لدى كمية العموـ – جامعػة المدية  -األقساـ التالية:
 قسـ عموـ الطبيعة والحياة، قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي، قسـ عموـ المادة.المادة  :3يمغي القرار رقـ  79المؤرخ في  17مارس  2010والمذكور أعال .
المادة  :4يكم كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المدية ،كل فيما يخصال ،بتنفيذ
هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  09جكاف 2016
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػرار رقـ  584مؤرخ  09جكاف  ،2016يتضمف إنشاء األقساـ
المككنة لكمية العمكـ الدقيقة كاإلعالـ اآللي لدى جامعة الجمفة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  09 -09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة ،2009والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقػػػػػػػػػرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األكلى :طبقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي – جامعػة الجمفة .-
المادة  :2تنشأ لدى كمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي – جامعػة الجمفة  -األقساـ التالية:
 قسـ الكيمياء، قسـ الفيزياء، قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي.المادة  :3يكم كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفة ،كل فيما يخصال ،بتنفيذ
هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  09جكاف 2016
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػرار رقـ  585مؤرخ في  09جكاف  ،2016يتمـ القرار رقـ  331المؤرخ في  3ديسمبر 2009
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـ كالتكنكلكجيا لدى جامعة الجمفة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 مهػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  09 -09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة ،2009والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة ،المعدؿ والمتمـ.
 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  331المؤرخ في  3ديسمبر  2003والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـوالتكنولوجيا لدى جامعة الجمفة.
يقػػػػػػػرر
المادة األكلى :تتمـ المادة  2مف القرار قـ  331المؤرخ في  3ديسمبر  ،2003والمذكور أعال كما يأتي:
"المادة  :2تنشأ لدى كمية العموـ والتكنولوجيا – جامعة الجمفة  -األقساـ التالية:
 قسـ الهندسة المدنية، قسـ الهندسة الميكانيكية، قسـ الهندسة الكهربائية".المادة  : 2يكم كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ و التكويف العالييف ومدير جامعة الجمفة ،كل فيما يخصال،
بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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قػػػرار رقـ  586مؤرخ في  09جكاف  ،2016يتضمف إنشاء
األقساـ المككنة لكمية العمكـ االجتماعية لدى جامعة األغكاط
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 ،2001والمتضمف إنشاء جامعة األغواط ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة 2003الذي يحدد مهػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منال،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 - 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
إنشػاء األقساـ المكونة لكمية العموـ االجتماعية – جامعة األغواط .-
المادة  :2ينشأ لدى كمية العموـ االجتماعية – جامعة األغواط  -األقساـ التالية:

المادة  :3يكم

 قسـ العموـ االجتماعية، قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا، قسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا، قسـ الفمسفة.كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواط ،كل فيما يخصال،

بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  09جكاف 2016
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػرار رقـ  587مؤرخ في  09جكاف  ،2016يتضمف إنشاء األقساـ المككنة
لكمية العمكـ اإلنسانية كالعمكـ اإلسالمية كالحضارة لدى جامعة األغكاط

إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 ،2001والمتضمف إنشاء جامعة األغواط ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة 2003الذي يحدد مهػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منال،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 - 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
إنشػاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسالمية والحضارة – جامعة األغواط .-
المادة  :2ينشأ لدى كمية العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسالمية والحضارة – جامعة األغواط  -األقساـ التالية:
 قسـ العموـ اإلنسانية، قسـ التاريخ، قسـ اإلعالـ واالتصاؿ، قسـ العموـ اإلسالمية.المادة  :3يكم كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواط ،كل فيما يخصال،
بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  09جكاف 2016
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػرار رقـ  588مؤرخ في 09جكاف  ،2016يعدؿ كيتمـ القرار رقـ  545المؤرخ في  30سبتمبر 2010
كالمتضمف إنشاء األقساـ المككنة لكمية العمكـ لدى جامعة األغكاط
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 ،2001والمتضمف إنشاء جامعة األغواط ،المعدؿ والمتمـ.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذي يحدد مهػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  545المؤرخ في  30سبتمبر  2010والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ لدىجامعة األغواط،
يقػػػػػػػػػرر
المػػادة األكلػػى :تعػػدؿ وتػػتمـ المػػادة  2مػػف الق ػرار رقػػـ  545المػػؤرخ فػػي  30سػػبتمبر  ،2010والمػػذكور أعػػال كمػػا
يأتي:
"المادة  :2تنشأ لدى كمية العموـ – جامعة األغواط  -األقساـ التالية:
 -قسـ الجذع المشترؾ في عموـ الطبيعة والحياة،
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 قسـ الرياضيات، قسـ اإلعالـ اآللي، قسـ العموـ الفالحية، قسـ البيولوجيا".المادة  :2يكم كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواط  ،كل فيما يخصال،
بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػػػرار رقـ  589مؤرخ في  09جكاف  ،2016يتضمف إنشاء األقساـ
المككنة لكمية اليندسة المدنية كالمعمارية لدى جامعة األغكاط.
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 ،2001والمتضمف إنشاء جامعة األغواط ،المعدؿ والمتمـ.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة 2003الذي يحدد مهػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منال،
 وبمقتضػ ػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 - 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
يقػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،و المذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
إنشػاء األقساـ المكونة لكمية الهندسة المدنية والمعمارية – جامعة األغواط .-
المادة  :2ينشأ لدى كمية الهندسة المدنية والمعمارية – جامعة األغواط  -األقساـ التالية:
 قسـ الهندسة المدنية، قسـ الهندسة المعمارية والعمراف، قسـ الري.المادة  :3يكم كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواط  ،كل فيما يخصال،
بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202
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ق ارر رقـ  590المؤرخ في  9جكاف  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس كمية الكيمياء بجامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212 - 84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة ،1984والمتعمق بتنظيـ جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  3منال،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب عػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو سػػنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة ،2003الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و39
منال،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 – 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  760المؤرخ في  7أكتوبر ،2013والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الكيميػاء بجامعػةوهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا الحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقػـ  279 03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ
 1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة  ،2003المعػػدؿ والمػػتمـ ،والمػػذكور أعػػال  ،يهػػذؼ هػػذا الق ػرار إلػػى
تحديد القائمة اإلسمية العضاء مجمس كمية الكيمياء لدى جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية العضاء مجمس كميػة الكيميػاء لػدى جامعػة وهػراف لمعمػوـ والتكنولوجيػا فػي الجػدوؿ
الممحق لهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202
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اإلسـ كالمقب

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

قائمة أعضاء مجمس كمية الكيمياء بجامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

تشوار نور الديف
بكة أحمد
بنرماس بف عبد هللا رشيدة
بوهنت مصطفى
بف يحي الهواري
بف طيب كماؿ
سمعاجي فوزية
بف عبد هللا الطيب
دباب عبد القادر
بمقاضي دمحم

الصفة

عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيسة قسـ هندسة الكيمياء
رئيس قسـ هندسة المواد
رئيس قسـ الكيمياء العضوية الصناعية
رئيس قسـ الكيمياء الفيزيائية
رئيسة قسـ التعميـ األساسي في الكيمياء
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
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حميدي فتيحة
بوبركة الزهرة
حجاؿ دمحم
بطاهر نور الديف
بف منصور عبد الجميل
حنيفي عائشة
داعو مرتضي
بف دراوة عبد العزيز
بحماني عبد هللا

مديرة مخبر
مديرة مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
ممثل منتخب
ممثمة منتخبة
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب

ماللي فاطمة نعمة
بوعيشة عبد القادر
عماري ميمود

ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

ساهل كريمة
زكاري مريـ

مهدي عبد القادر
مصباح رانيا

عقاد هشاـ
بوزياني زيف الديف
عرباوي مصطفى أميف

عف األساتذة لقسـ هندسة الكيمياء
عف األساتذة لقسـ هندسة الكيمياء
عف األساتذة لقسـ الكيمياء العضوية الصناعية
عف األساتذة لقسـ الكيمياء العضوية الصناعية
عف األساتذة لقسـ هندسة المواد

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ هندسة المواد
ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ هندسة الكيمياء
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ الكيمياء الفيزيائية

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الكيمياء العضوية الصناعية
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ هندسة المواد

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ التعميـ األساسي في الكيمياء

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  591مؤرخ في  09جكاف  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية اليندسة الكيربائية بجامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212 - 84المؤرخ في  21ذي القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة ،1984والمتعمق بتنظيـ جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  3منال،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب عػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو سػػنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادى الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة ،2003الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و39
منال،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 – 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػػى الق ػرار رقػػـ  150المػػؤرخ فػػي  12جويميػػة  ،2005والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة الهندسػػةالكهربائية لدى بجامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
يػقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا الحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانيػة عػاـ
 1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة  ،2003المعػػدؿ والمػػتمـ ،والمػػذكور اعػػال  ،يهػػذؼ هػػذا الق ػرار إلػػى
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تحدي ػ ػػد القائم ػ ػػة اإلس ػ ػػمية العض ػ ػػاء مجم ػ ػػس كمي ػ ػػة الهندس ػ ػػة الكهربائي ػ ػػة ل ػ ػػدى جامع ػ ػػة وهػ ػ ػراف لمعم ػ ػػوـ
والتكنولوجيا.
المادة  :2تحدد القائمػة االسػمية العضػاء مجمػس كميػة الهندسػة الكهربائيػة لػدى جامعػة وهػراف لمعمػوـ والتكنولوجيػا،
في الجدوؿ الممحق لهذا القرار.
المادة  :3ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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قائمة أعضاء مجمس كمية الكيمياء بجامعة كىراف لمعمكـ كالتكنكلكجيا

اإلسـ كالمقب

طيب براهيـ عبد الحميـ
فواتيح احمد زوبير

عميد الكمية ،رئيسا

رئيس المجمس العممي لمكمية

قوار عبد القادر عديل

رئيسة قسـ االلكترونيؾ

أيت درنة عبد الوهاب

رئيس قسـ اآللية

بورحمة دمحم

مدير مخبر

زلماط دمحم المولود
مزاري بف يوس
عاللي احمد

عمي باشا عدة بمقاسـ
بمبشير دمحم فوزي

بودغيف سطنبولي أميف

رئيس قسـ االلكتروتقني

مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر

مديرة مخبر

مكاكية معزة نصر الديف
ميدوف عبد الحميد

مدير مخبر

بوحميدة دمحم

مدير مخبر

اوعامري عبد العزيز

الصفة

مديرة مخبر
مدير مخبر

براشد نصر الديف

مدير مخبر

بوغانمي نبيل

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ االلكترونيؾ

أوسميـ دمحم

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ االلكترونيؾ

بف جبار مختار
رمعوف سيدي دمحم

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ االلكتروتقني

بف غانـ مصطفى

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اآللية

بف اشنهو دمحم رضا

ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف

دحماني دمحم

زرنة الهواري

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ االلكتروتقني
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اآللية

ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف

فريح بف قابو مختار

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

عابد دمحم

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ االلكترونيؾ

منصور هوارية
مجدوب لحسف

قدوري عبد الواحد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ ااآللية

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ االلكتروتقني
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قرار رقـ  592مؤرخ في  09جكاف  ،2016يعدؿ القرار رقـ  30المؤرخ في  3فيفري 2013
كالمتضمف تعييف أعضاء المجمس العممي لجامعة التككيف المتكاصل ،المعدؿ كالمتمـ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب عػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو سػػنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  149 – 90المؤرخ في  2ذي القعدة عاـ  1410الموافق  26مايو سنة 1990والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل وتنظيمها وعممها ،السيما المادة  18منال،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  150-90الم ػػؤرخ ف ػػي  2ذي القع ػػدة ع ػػاـ  1410المواف ػػق  26م ػػايو 1990والمتضمف إنشاء مراكز التكويف المتواصل،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذي رق ػػـ  77 - 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  30المؤرخ في  3فيفري  2013والمتضمف تعييف أعضاء المجمػس العممػي لجامعػة التكػويفالمتواصل ،المعدؿ والمتمـ.
يقػػػػػػػرر
المػػادة األكلػػى :تعػػدؿ المػػادة األولػػى مػػف الق ػرار رقػػـ  30المػػؤرخ فػػي  3فيفػػري  ،2013المعػػدؿ والمػػتمـ والمػػذكور
أعال  ،كما يأتي:
" المادة األولى(.......................... :بدوف تغيير)....................................
تحدد تشكيمة المجمس العممي لجامعة التكويف المتواصل كما يأتي:
 السيدات كالسادة:حود مويسة جماؿ
بولحية سعاد
مشدار عبد القادر
رضاضعة دمحم لميف
بولحباؿ دمحم
قنصاب الحاج دمحم
بوحنة عبد الرحمف
شقرة عمي
قطاؼ ليمى
قريري سميماف
بومديف زينة
عزاري عبد السالـ
عشيط هني دمحم
دحماني بخراج
بغداد صديق
بوعزة أبو بكر الصديق
بف صفي الديف محمود
بوعناف رابح

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

مدير الجامعة
نائبة مدير الجامعة مكمفة بالدراسة البيداغوجية
نائب مدير الجامعة مكم باالتصاؿ والعالقات المشتركة بيف القطاعات
مدير مركز التكويف المتواصل الجزائر شماؿ
مدير مركز التكويف المتواصل الجزائر شرؽ
مدير مركز التكويف المتواصل وهراف
مدير مركز التكويف المتواصل قسنطينة
مدير مركز التكويف المتواصل عنابة
مديرة مركز التكويف المتواصل سطي
مدير مركز التكويف المتواصل باتنة
مديرة مركز التكويف المتواصل تيزي وزو
مدير مركز التكويف المتواصل البميدة
مدير مركز التكويف المتواصل الشم
مدير مركز التكويف المتواصل سيدي بمعباس
مدير مركز التكويف المتواصل تممساف
مدير مركز التكويف المتواصل سعيدة
مدير مركز التكويف المتواصل األغواط
مدير مركز التكويف المتواصل ورقمة
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عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
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عضوا
عضوا
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حوتية دمحم
صياد الصادؽ
إسماعيمي عطا هللا
سعيدي عبد الكريـ
عموي عبد الوهاب

مدير
مدير
مدير
مدير
مدير

مركز
مركز
مركز
مركز
مركز

التكويف
التكويف
التكويف
التكويف
التكويف

المتواصل
المتواصل
المتواصل
المتواصل
المتواصل

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

أدرار
تبسة
تيارت
بشار
بجاية

 -بالنسبة لممثمي األساتدة الدائميف:

معراؼ اسماعيل
سفاج زيف الديف
عاللي حدة
ناصري عبد القادر
بمودنيف أحمد
فرحاني فاطمة الزهراء فتيحة
دريس نبيل
حومر سمية
طربيت سعيد
قالتي عبد الكريـ
لعاقل سهاـ
دريدش حممي
بوكراع إبراهيـ
الضي عمي

أستاذ التعميـ العالي
أستاذ محاضر قسـ "أ "
أستاذة محاضرة قسـ "أ "
أستاذة محاضرة قسـ "أ "
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ " ب "
أستاذ محاضر قسـ " ب "
 أستاذة محاضرة قسـ " ب "أستاذ محاضر قسـ " ب "
أستاذ محاضر قسـ " ب "
أستاذة محاضرة قسـ " ب "
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ " أ "
أستاذ مساعد قسـ " أ"

(..................................كالباقي بدكف تغيير.).......................................
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  593مؤرخ في 09جكاف  2016يعدؿ القرار رقـ  137المؤرخ في  13مارس  2013الذي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس تكجيو الككالة المكضكعاتية لمبحث في العمكـ كالتكنكلكجيا
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  398 – 11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011الذي يحدد مهاـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيمها وسيرها ،السيما المادة  8منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  19 – 12المؤرخ في  15صفر عاـ  1433الموافق  9يناير سنة ،2012الذي يتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في العموـ
والتكنولوجيا ،السيما المادة  4منال،
 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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 وبمقتضى القرار رقـ  137المؤرخ في  13مارس سنة  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيالالوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا.
يػقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  137المؤرخ في  13مارس سنة  2013والمذكور أعال  ،كما
يأتي:
" المادة األكلى( ............................:بدكف تغيير)................................
يعيف بصفتهـ أعضاء مجمس توجيال الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا األشخاص
اآلتية أسماؤهـ:
السيد بوهيشة دمحم
السيد سنوسي صادوؽ
السيد مسعودي عبد هللا
السيد العابد سي الديف
السيد بويوسفي بوجمعة
 السيد بف طالب فيصلالسيد بوخاوي رشيد
السيد حجوطي جماؿ

ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل وزير الدفاع الوطني
ممثل الوزير المكم بالمالية

رئيسا

رئيس المجنة المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني المعني وبرمجتال وتقويمال

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

الوزير
الوزير
الوزير
الوزير

المكم
المكم
المكم
المكم

بالصناعة والمناجـ
بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية
بالطاقة
بالسكف والعمراف والمدينة

المػػادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  594مؤرخ في  09جكاف  ،2016يعدؿ القرار رقـ  09المؤرخ في  18جانفي  2014الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس تكجيو الككالة المكضكعاتية لمبحث في البيكتكنكلكجية كعمكـ الزراعة كالتغذية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  398-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011الذي يحدد مهاـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيمها وسيرها ،السيما المادة  8منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  95-12المؤرخ في  8ربيع الثاني عاـ  1433الموافق أوؿ مارس سنة ،2012والمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة والتغذية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  09المؤرخ في  18جانفي  ،2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيالالوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة والتغذية.
يػقػػػػػػػرر
المادة األكلى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  09المؤرخ في  18جانفي  ،2014المعدؿ ،والمذكور أعال ،
كما يأتي:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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"المادة األولى(.................... :بدوف تغيير)........................................
يعيف بصفتهـ أعضاء في مجمس توجيال الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة
والتغذية األشخاص اآلتية أسماؤهـ:
السيدات كالسادة:
مفجخ عيسى
جبابرية منور
بالرة عبد الحفيع
حروادي فريد
عباس خالد
عساسي عزوز
حمالت كريمة
لعمش حفيظة

ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي رئيسا
ممثل وزير الدفاع الوطني
ممثل الوزير المكم بالمالية
رئيس المجنة المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتال وتقويمال
في مجاالت الفالحة ،الموارد المائية والصيد البحري،
ممثل الوزير المكم بالفالحة و التنمية الريفية والصيد البحري،
ممثل الوزير المكم بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،
ممثمة الوزير المكمفة بالصناعة والمناجـ،
ممثمة الوزير المكم بالموارد المائية والبيئة ".

المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  595مؤرخ في  09جكاف  ،2016الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة.

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  288-11المؤرخ في  55رجب عاـ  5321الموافق  51غشت سنة 2111الذي يحدد مهاـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمال و سير  ،السيما المادة  51منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  213-19المؤرخ في  1رجب عاـ  5328الموافق  8يوليو سنة 2119والمتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة ،السيما المادة  2منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،

يقػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا الحكاـ المادة  51مف المرسوـ التنفيذي رقـ 288-11المؤرخ في  55رجب عاـ 5321
الموافق  51غشت سنة ،2111والمذكور اعال  ،يهدؼ هذا القرار الى تحديد القائمة االسمية العضاء
مجمس ادارة المركز الجامعي بميمة .
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة طبقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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 -0األعضاء المعينكف:
االسـ كالمقب
حداد سميـ
بومدمد غالـ
الوافي دمحم
حصيدة السبتي
ريماف عبدالسالـ
روابح عبدالناصر
رمضاني عمي
بمطوـ بوعالـ
بريحي يوس
بوالشعير رمضاف
بوشبورة بادر
 - 2األعضاء المنتخبكف:
االسـ كالمقب
عبدالوهاب يحيى
مصباح حراؽ
لزهر مساعدية
فواز واضح
فاروؽ بوالريحاف
حمزة طيواف
عادؿ خميسي
معتصـ باهلل باهي
ناجي بوخميس

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بميمة
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
الصفة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع
ممثل الوزير المكم بالتعميـ العالي و البحث العممي،
ممثل الوزير المكم بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكم بالتكويف و التعميـ المهنييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري،
ممثل الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكم بالتجارة،
ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكم بالثقافة،
ممثل الوزير المكم بالموارد المائية والبيئة،
ممثل الوالي.
القطاع
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب
ممثل منتخب

عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف
عف

سمؾ األساتذة لمعهد العموـ والتكنولوجيا،
سمؾ األساتذة لمعهد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،
سمؾ األساتذة لمعهد اآلداب والمغات،
سمؾ األساتذة المساعديف،
سمؾ األساتذة المساعديف،
الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ الخدمات،
الموظفيف اإلدارييف و التقنييف و عماؿ الخدمات،
الطمبة،
الطمبة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المؤرخ في  09نكفمبر 2013
يعدؿ القرار رقـ 884
قرار رقـ  596مؤرخ في  09جكاف ّ ،2016
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ بمدرسة الدراسات العميا التجارية
ّ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  223-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  330-09المؤرخ في  23شواؿ عاـ  1430الموافق  12أكتوبر 2009المتضمف تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 884المؤرخ في  09نوفمبر  2013الذي ّ
ّ
لقسـ إدارة األعماؿ بمدرسة الدراسات العميا التجارية،
وبناء عمى إرساؿ مدرسة الدراسات العميا التجارية رقـ  665المؤرخ في  29ماي ،2016
 ًيقػػػػػػػػػػػّرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ بمدرسة
الدراسات العميا التجارية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ بمدرسة الدراسات العميا التجارية ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير مدرسة الدراسات العميا التجارية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

المؤرخ في  09نكفمبر 2013
يعدؿ القرار رقـ 884
ممحق بالقرار رقـ  596المؤرخ في  09جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ بمدرسة الدراسات العميا التجارية
ّ
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
رئيسة المجنة العممية لمقسـ
بف يخم فايزة
1
رئيسة القسـ
بوشة نسريف
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
صمواتشي هشاـ سفياف
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
مداغ دمحم شري
4
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
لبصايرة مريـ
5
بقيوة فاروؽ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
سبع سهاـ
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
قتوشي ناصير
8

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المؤرخ في  09نكفمبر 2013
يعدؿ القرار رقـ 883
قرار رقـ  597مؤرخ في  09جكاف ّ ،2016
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية
ّ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  223-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو 2008المتضمف تحويل المعهد الوطني لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  330-09المؤرخ في  23شواؿ عاـ  1430الموافق  12أكتوبر 2009المتضمف تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 883المؤرخ في  09نوفمبر  2013الذي ّ
ّ
لمدرسة الدراسات العميا التجارية،
وبناء عمى إرساؿ مدرسة الدراسات العميا التجارية رقـ  663المؤرخ في  29ماي ،2016
 ًيقػػػػػػػػػػػّرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا
التجارية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية ،وفقا لمجدوؿ الممحق
بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير مدرسة الدراسات العميا التجارية،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحق
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202
كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

المؤرخ في  09نكفمبر 2013
يعدؿ القرار رقـ 883
بالقرار  597المؤرخ في  09جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائم ة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية
ّ
الصفػة
االسـ كالمقػب
ناصر دادي عدوف
مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
التدرج والبحث العممي
صمواتشي هشاـ سفياف
مدير مساعد مكّم بما بعد ّ
قيدوش فوزي
التدرج والشهادات
مدير مساعد م ّك
ّ
بالدراسات في ّ
مدير مساعد مكّم بالتّكويف المتواصل والعالقات الخارجية
بحامد نجيب أنيس
رئيسة قسـ إدارة األعماؿ
بوشة نسريف
رئيس قسـ الشؤوف الدولية
ميمودي دمحم كريـ
رئيسة قسـ التسويق
دموش نجوة
رئيس قسـ العموـ التجارية
خري عبد الناصر
رئيسة المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ
بف يخم فايزة
رئيس المجنة العممية لقسـ التسويق
حموتاف عمي
رئيس المجنة العممية لقسـ الشؤوف الدولية
سواؽ أرزقي
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ إدارة األعماؿ
شعباني سماعيف
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ التسويق
باحامد عبد الرزاؽ
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الشؤوف الدولية
بوشاقور دمحم
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
بوكروح عادؿ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
قطوشي ناصر
مدير مخبر بحث
نويري عبد النور
مدير مخبر بحث
كركوب ابراهيـ عز الديف
أستاذ بالمدرسة العميا لمتجارة
مقراني عبد الكريـ
أستاذ بالمدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
حراش ابراهيـ
أستاذ مشارؾ
مصباحي أرزقي
مسؤولة المكتبة
جاروت مميكة
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حدد
يعدؿ القرار رقـ 182
المؤرخ في  02أفريل  2016الم ّ
قرار رقـ  598مؤرخ في  09جكاف ّ 2016
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  215-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو 2008المعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  02أفريل  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 182ّ
الهندسة المدنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،
وبناء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر رقـ  208المؤرخ في  10ماي ،2016
 ًيػقػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية بالمدرسة
الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
بالج ازئر ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؤرخ في  02أفريل 2016
ممحق بالقرار رقـ  598المؤرخ في  09جكاف  2016الذي ّ
يعدؿ القرار رقـ  182الم ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بالمدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
ّ
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

بمقاسمي سماعيف
لعريبي عبد هللا

بالي عبد الرحيـ
حموتاف مالؾ
تيميويف بوعالـ
بوتمور رمضاف
جبالي محبديف حفيظة
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الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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المحدد
المؤرخ في  09فيفري 2014
يعدؿ القرار رقـ 182
ّ
قرار رقـ  599مؤرخ في  09جكاف ّ ،2016
ّ
محمد الصديق بف يحي -جيجل
لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة ّ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادى األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنف يذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحد د القائمة االسمية ألعضاء المجمس
 وبموجب القرار رقـ 182المؤرخ في  09فيفري  2014الذي ّ
ّ
العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة جيجل،
المؤرخ في  17أفريل ،2016
محمد الصديق بف يحي -جيجل رقـ ّ 238
وبناء عمى إرساؿ جامعة ّ
 ًػػػػرر
يقػػػػػػػ ّ
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة
محمد الصديق بف يحي -جيجل.
ّ
محمد الصديق بف يحي-
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة ّ

جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
محمد الصديق بف يحي -جيجل ،كل فيما
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ّ
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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األستاذ طػاىر حجػار

المؤرخ في  09فيفري 2014
يعدؿ القرار رقـ 182
ممحػػػق بالقػػرار رقـ  599مؤرخ في 09جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
محمد الصديق بف يحي -جيجل
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب كالمغات بجامعة ّ
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

خرفي دمحم الصالح
بوكعباش عبد الحميد
لعفيوف بالؿ
أقيس خالد
اللوسي عثماف
بعيو أحسف
بتيونة عبد المالؾ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ
المغة واألدب العربي

عميد كمية اآلداب والمغات
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّم بما بعد ّ
نائب العميد مكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ المغة واألدب العربي
رئيس قسـ المغة الفرنسية
رئيس قسـ المغة االنجميزية
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مسعودي حبيبة
بوكرع مراد
بولعسل كماؿ

8
9
10

سناني وسيمة
بومزبر الطاهر
لحيمح عيسى
بورورو راضية

11
12
13
14

رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  600مؤرخ في  09جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الرياضيات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 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 الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف
 ًالمؤرخ في  25جانفي ،2016
ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف

ميرة -بجاية.

المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :0يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،

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

حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طػاىر حجػار
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الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

ممحق بالقرار رقـ  600المؤرخ في  09جكاف  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
االسـ كالمقػب

تيمرجيف كريمة
بوخميفة محند سعيد
عكروف نور الديف
مهيدي نور الديف
طاس سعدية
طالبي فتيحة
يحياوي يانيس
كسوـ خالد

الصفػة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذة
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  602مؤرخ في  09جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة العممية
لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 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 الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة-
 ًالمؤرخ في  25جانفي ،2016
بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة-
بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202
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الرقـ
1
2
3
4
5

ممحق بالقرار رقـ  602المؤرخ في  09جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بركاني مجيد
رئيس القسـ
زيداف يوس
أستاذ
بزي عبد الناصر
أستاذ
بوروينة مصطفى
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بف مراد بمقاسـ

7

أستاذ مساعد قسـ "أ"

6
8

باركة بوعيفل فتيحة
شكنوف سالـ
امموؿ تياقوت

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  603مؤرخ في  09جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 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 اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف
 ًالمؤرخ في  25جانفي ،2016
ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202
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الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ممحق بالقرار رقـ  603مؤرخ في  09جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
الصفػة
االسـ والمقػب
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
بوعموش (ـ) مجكوف لويزة
رئيس القسـ
عمروف كماؿ
أستاذ محاضر قسـ"أ"
عمار مولود
أستاذ محاضر قسـ"أ"
سميماني هاشـ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
عماد مراد
أستاذ محاضر قسـ "ب"
سيدر عبد الرحماف
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
إعموشف (ـ) لقدير ويزة
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
تحكورت (ـ) يونسي زينب
أستاذ مساعد قسـ "أ"
توازي جودي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  604مؤرخ في  09جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ بحكث العمميات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 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 بحوث العمميات بكمية العموـ الدقيقة بجامعة عبد
 ًالمؤرخ في  24جانفي ،2016
الرحمف ميرة -بجاية ّ
يػقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بحوث العمميات بكمية العموـ الدقيقة بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بحوث العمميات بكمية العموـ الدقيقة بجامعة عبد
الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202
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ممحق بالقرار رقـ  604مؤرخ في  09جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ بحكث العمميات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
أوديع (ـ) رحموف فازية
1
رئيس القسـ
عباس كريـ
2
أستاذ
بيبي محند واعمر
3
أستاذ
راج محند سعيد
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بمعيد أحرور
5
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
حميمي (ـ) يوسفي نواؿ
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
تعوينات سماعيل
7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  605مؤرخ في  09جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 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 الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
 ًالمؤرخة في  25جانفي ،2016
ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف
ميرة -بجاية.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة-
بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ممحق بالقرار رقـ  605مؤرخ في  09جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ الدقيقة بجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية
الصفػة
االسـ كالمقػب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص األستاذية عف قسـ الكيمياء
بزي عبد الناصر
عميد الكمية
بوكراـ عبد هللا
نائب العميد مكّم بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
محتوت سفياف
نائب العميد مكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
سيفاوي حسيف
رئيس قسـ بحوث العمميات
عباس كريـ
رئيس قسـ اإلعالـ اآللي
عمروف كماؿ
رئيس قسـ الكيمياء
زيداف يوس
رئيس قسـ الفيزياء
بوفالة خالد
رئيس قسـ الرياضيات
بوخميفة محند السعيد
رئيسة المجنة العممية لقسـ بحوث العمميات
أوديع (ـ) رحموف فازية
رئيسة المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي
بوعموش (ـ) مجكوف لويزة
رئيسة المجنة العممية لقسـ الرياضيات
تيمريجيف (ـ) بمعيد كريمة
رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء
مزياني بشير
رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء
بركاني مجيد
ممثّل األساتذة ذوي مص األستاذية عف قسـ بحوث العمميات
بيبي محند واعمر
ممثّل األساتذة ذوي مص األستاذية عف قسـ بحوث العمميات
بمعيد أحرور
ممثّل األساتذة ذوي مص األستاذية عف قسـ الرياضيات
بوحميمة فاتح
ممّثمة األساتذة ذوي مص األستاذية عف قسـ الرياضيات
بورايف (ـ) برجوج لويزة
ممثّل األساتذة ذوي مص األستاذية عف قسـ الفيزياء
أوهنية سميـ
ممّثمة األساتذة ذوي مص األستاذية عف قسـ الفيزياء
مهيدي (ـ) بوعاـ نادية
ممثّل األساتذة ذوي مص األستاذية عف قسـ الكيمياء
بف مراد بمقاسـ
ممثّل األساتذة ذوي مص األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
عمار مولود
ممثّل األساتذة ذوي مص األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي
سميماني هاشـ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
توازي جودي
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
تحكورت (ـ) يونسي زينب
مدير وحدة بحث
عيساني جميل
مدير مخبر بحث
طاري عبد الكماؿ
مدير مخبر بحث
صوالح أحسف
مدير مخبر بحث
هواري عبد السالـ
مسؤولة مكتبة الكمية
ساجي (ـ) تالة فتيحة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  606مؤرخ في  09جكاف  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
العمكـ االجتماعية بكمية العمكـ االجتماعية كالعمكـ اإلنسانية بجامعة  20أكت  -1955سكيكدة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  272-01المؤرخ في  30جمادى الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2016

439

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،ا ّ
 2003الذي ّ
لمعدؿ 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 العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية
 ًالمؤرخة في  08و 16فيفري ،2016
والعموـ اإلنسانية بجامعة  20أوت  -1955سكيكدة ّ
يقػػػػػػػػػػػػػػػػػّرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  39مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ
تمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ والم ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية والعموـ
اإلنسانية بجامعة  21أوت  -5811سكيكدة.
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية بكمية العموـ االجتماعية والعموـ
اإلنسانية بجامعة  21أوت  -5811سكيكدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة  21أوت  -5811سكيكدة ،كل فيما يخصال،
بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحػػق بالقػرار رقػـ  606المػؤرخ في  09جكاف  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ االجتماعية بكمية العمكـ االجتماعية كالعمكـ اإلنسانية بجامعة  20أكت  -1955سكيكدة
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

حميدشة نبيل
طباؿ رشيد
قيرة اسماعيل
كنزاي دمحم فوزي
بوبعيو حيمة
وشناف حكيمة
بودرميف دمحم

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار مؤرخ في  09جكاف  2016يتضمف إنشاء كتشكيل
لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كميػة الحقكؽ بجامعػة الجزائػر1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػمها،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2016

440

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممػي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  179-15المؤرخ في  11جويمية سنة  ،2015يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 209-84المؤرخ في  18أوت سنة  ،1984المتعمق بتنظيـ جامعػة الجزائر 1وسيرها،
ػر لممحضرالمؤرخ في  11ماي سنة  2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة والعماؿ في
 نظػ ػ ػ ًالجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى كمية الحقوؽ جامعة الجزائر،1
ػر لممحضرالمؤرخ في  22ماي سنة  2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كمية
 نظػ ػ ػ ًاالحقوؽ جامعة الجزائر،1
يقػػػػػػػػػرر
المػادة األكلى :تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كمية الحقوؽ جامعة الجزائر،5
المػادة  :0تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ :
األعضاء الدائمكف:
 –15بدري فيصل،
 –13حسناوي فاطمة،
 –17شياط صديق

 –12عيسات دمحم،
 –11بف عمي جميمة
 –19عدروش زهيدة

 –14طرفاني دمحم
 –11ماكد فريد
 –18سي عبد هللا عبد المطي

 –15بسكري أحمد

 – 12كراش ليمى

 –14فقير دمحم

األعضاء اإلضافيكف :

المػادة  :0تسري عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )14سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :0يكمػ السيػػد عميػد كميػة الحقػوؽ جامعػة الجزائر ،5بتنفيػذ هػذا الق ػرار ،الذي سينشػػر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي،
حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار مؤرخ في  13جكاف  2016يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعػػة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسالمية قسنطينػة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممػي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  39-11المؤرخ في  06فيفري سنة  ،2011يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 182-84المؤرخ في  04أوت سنة  ،1984المتضمف إحداث جامعػة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية،
ػر لممحضر المؤرخ في  27أفريػل سنة  ،2016المتضمف تزكيػة ممثمػي األساتػذة في لجنػة الخدمػات
 نظػ ػ ػ ًااإلجتماعيػة لدى جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية قسنطينة،
ػر لممحضر المؤرخ في  25ماي سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي العماؿ في لجنػة
 نظػ ػ ػ ًاالخدمات اإلجتماعية لدى جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية قسنطينة،
ػر لممحضر المػؤرخ في  06جواف سنة  ،2016المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدى
 نظػ ػ ػ ًاجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية قسنطينة،
يقػػػػػػػػػرر
المػادة األكلى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية قسنطينة،
المػادة  :0تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ :
األعضاء الدائمكف:
 –15نصر الديف غربي
 –13حكيمة مناع

 –12عبد الحفيع ميالط
 –11عبد العزيز مجالدي

 –14عبد الرحماف خمفة
 –11فوزية بوعافية

 –15ليندة بومحراث

 – 12رؤوؼ لبصير

 –18رحيمة قندوز

األعضاء اإلضافيكف :

المػادة  :0تسري عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )14سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :0يكمػ السيػد مديػػر جامعػة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية قسنطينػة ،بتنفيػذ هػذا القػرار ،الذي
سينشػر في النشػرة الرسمية لو ازرة التعميػـ العالي والبحث العممي،
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202
ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار مؤرخ في  13جكاف  2016يتضمف إنشاء كتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسػة العميػا لألساتػذة كىػراف

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  230-14المؤرخ في  25أوت سنة  ،2014المتضمف إنشاء مدرسة عميالألساتذة بوهراف،
ػر لممحضر المؤرخ في  13أفريل سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب الخاص بممثمي األساتذة
 نظػ ػ ػ ًافي لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لألساتذة وهػراف،
ػر لممحضر المؤرخ في  13أفريل سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب الخاص ممثمي الموظفيف
 نظػ ػ ػ ًااإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات في لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لألساتذة وهػراف،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  17أفريل سنة  ،2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدىالمدرسة العميا لألساتذة وهػراف،
يقػػػػػػػػػرر
المػادة األكلى :تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لألساتذة وهػراف،
المػادة  :0تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ :
األعضاء الدائمكف:
 –15فرداغ يمينة
 –13العابد الزهرة

األعضاء اإلضافيكف :

 –15فاطمي سعد الديف

 –12يحياوي خيرة
 –11شافع أماؿ

 –14سمطاني سهيمة
 –11ديب عبد الحكيـ

 –12كبير سمية

المػادة  :0تسري عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )14سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :0يكم السيػد مديػر المدرسػة العميا لألساتذة وهػراف ،بتنفيذ هذا القرار ،الذي سينشر في النشػرة الرسميػة
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي أدمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  673مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية المغة كاألدب العربي كالفنكف بجامعة باتنة1

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية المغة واألدب العربي والفنوف بجامعة باتنة1
 ًالمؤرخ في  11فيفري ،2016
ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغة واألدب العربي والفنوف بجامعة باتنة.5
المادة  :0تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المغة واألدب العربي والفنوف بجامعة باتنة ،5وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :0يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،5كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
1
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ممحق بالقرار رقـ  673المؤرخ في في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية المغة كاألدب العربي كالفنكف بجامعة باتنة 1
االسـ كالمقػب

معمر حجيج

لخضر بمخير
دمحم زرماف
أحمد جاب هللا
السعيد بف إبراهيـ
جماؿ نحالي
السعيد هادؼ
الشري بوروبة
متقدـ الجابري
نادية خميس
عبد العزيز فيضالي
الطيب بودربالة
عمي خذري
سمية بمحسف

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ
المغة واألدب العربي
عميد الكمية
نائب العميد المكّم بالدراسات العميا والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد المكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ المغة واألدب العربي
رئيس قسـ المغة والثقافة األمازيغية
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي
رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة والثقافة األمازيغية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  674مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العمكـ البيطرية كالعمكـ الفالحية بجامعة باتنة 1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعهد العموـ البيطرية والعموـ الفالحية بجامعة
 ًباتنة 1المؤرخ في  16فيفري ،2016
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد العموـ البيطرية والعموـ الفالحية بجامعة
باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد العموـ البيطرية والعموـ الفالحية بجامعة باتنة،1
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  674المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد العمكـ البيطرية كالعمكـ الفالحية بجامعة باتنة 1
الصفػة
االسـ والمقػب
رئيس المجمس العممي لممعهد ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ البيطرية
بكير معماش
دمحم مميزي
مدير المعهد
مدير مساعد مكّم بالبيداغوجيا وشؤوف الطمبة
ياسيف بغامي
عومار بنوف
مدير مساعد مكّم بالدراسات العميا والبحث العممي والعالقات الخارجية
رئيس قسـ العموـ البيطرية
بوبكر صفصاؼ
رئيسة قسـ العموـ الفالحية
دليمة خرشوش
رئيس قسـ تكنولوجيا التغذية
دمحم عبد الدايـ
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ البيطرية
عمار عياشي
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ الفالحية
كماؿ مصمودي
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ الفالحية
نعمة فراح
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ تكنولوجيا التغذية
بريزة زيتوني
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ تكنولوجيا التغذية
عثماف مشنف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
عومار تيماقولت
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ليمى بادة
مسؤولة مكتبة المعهد
عبمة عوينة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قرار رقـ  675مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية كالعمراف بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
المؤرخ في  15مارس ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة باتنة 1رقـ ّ 18
 ًيػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادي الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد الهندسة المعمارية والعمراف بجامعة باتنة.1

المادة  :02تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعهد الهندسة المعمارية والعمراف بجامعة باتنة، 1
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة :03يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار

الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

ممحق بالقرار رقـ  675المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية كالعمراف بجامعة باتنة 1
االسـ كالمقػب

عبيدة حمودة

بوجمعة عيشور
براهيـ عمري
فايزة حرزلي
عبد الوهاب منص
نبيل قابوش
مبروؾ دمبري

بوغيدة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

رئيسة المجمس العممي لممعهد ،ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف
قسـ الهندسة المعمارية والعمراف

مدير المعهد
مدير مساعد مكّم بالبيداغوجيا
مدير مساعد مكّم بالدراسات العميا
رئيس قسـ الهندسة المعمارية و العمراف

ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الهندسة المعمارية والعمراف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
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8

الطاهر سعيدي

10

عبد المالؾ عروؼ

9

11

بقاسـ ديب
هيبة مهيرة

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

مسؤولة مكتبة المعهد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  676مؤرخ في 15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ االقتصادية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
 ًالمؤرخ في  06أفريل ،2016
وعموـ التسيير بجامعة باتنةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة باتنة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  676المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ االقتصادية بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة باتنة 1
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
خموط عالوة
1
رئيس القسـ
خروبي مراد
2
أستاذ
كماؿ عايشي
3
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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4
5
6
7

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

عمر الشري
سامي مباركي
قالقيل نور الديف
سميـ بوهيدؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  677مؤرخ في 15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عمكـ التسيير بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
 ًالمؤرخ في  06أفريل ،2016
التسيير بجامعة باتنةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة باتنة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  677المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عمكـ التسيير بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة باتنة 1
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذة ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
مقري زكية
1
رئيس القسـ
زيتوني عمار
2
أستاذة
يحياوي نعيمة
3
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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8

رحاؿ عمي
جعيل جماؿ
بوفطيمة فؤاد
زودة عماد
زغدود سهيل

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "ب"
مساعد قسـ "أ"
مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  678مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسـ العمكـ المالية كالمحاسبة بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ

 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،

بناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية
و ًالمؤرخ في  10أفريل ،2016
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة باتنةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة باتنة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة باتنة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار

الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  768المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ المالية كالمحاسبة بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة باتنة 1

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

االسـ كالمقػب

مصطفى عقاري
مختار مسامح
دمحم الطاهر سعودي
الوردي خدومة
عمي بوخالفة
بومديف برواؿ
عيسى بولخوخ

الصفػة

أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  679مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 ًالمؤرخ في  10أفريل ،2016
بجامعة باتنة1
ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
باتنة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ، 1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202
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الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ممحق بالقرار رقـ  679المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير بجامعة باتنة1
الصفػة
االسـ كالمقػب
مسعودي زموري
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
عميد الكمية
عيسى م ارزقة
نائب العميد المكّم بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطمبة
عمي رحاؿ
رمضاف بمخيري
نائب العميد المكّم بما بعد التدرج و البحث العممي و العالقات الخارجية
رئيس قسـ عموـ التسيير
عمار زيتوني
رئيس قسـ العموـ االقتصادية
مراد خروبي
الشافعي عمراني
رئيس قسـ العموـ التجارية
رئيس قسـ العموـ المالية والمحاسبة
مختار مسامح
رئيس قسـ التعميـ األساسي لميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
رشيد عدواف
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
مقري زكية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
عالوة خموط
مصطفى عقاري
رئيس الّمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
جماؿ جيعل
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
لعمى حناشي
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
عاقمي فضيمة
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
سامية لحوؿ
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
بف زياف إيماف
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ المالية والمحاسبة
دمحم الطاهر سعودي
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ المالية والمحاسبة
عامر عيساني
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي لميداف العموـ
الخير بركات
االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي لميداف العموـ
عباس نجمة
االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ممثّل عف األساتذة المساعديف
نور الديف قالقيل
سهيل زغدود
ممثّل عف األساتذة المساعديف
الطاهر هاروف
مدير مخبر بحث
نعيمة يحياوي
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
كماؿ عايشي
مدير مخبر بحث
عمر الشري
صميحة مقاوسي
مديرة مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة
كريمة زيادي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  680مؤرخ في 15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
المؤرخ في
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلسالمية بجامعة باتنة 1
ّ
 ً 11فيفري ،2016
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلسالمية بجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلسالمية بجامعة باتنة  ،1وفقا لمجدوؿ
الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  680المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة باتنة 1

الصفػة
االسـ كالمقػب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الشريعة
مسعود فموسي
عميد الكمية
صالح بوبشيش
نائب العميد المكّم بالبيداغوجيا
جماؿ بف دعاس
نائب العميد المكّم بالدراسات العميا
السعيد بوخالفة
عبد القادر بف حرز هللا رئيس قسـ الشريعة
رئيس قسـ أصوؿ الديف
عيسى بوعكاز
رئيس قسـ المغة والحضارة اإلسالمية
عبد الرحماف رداد
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الشريعة
مميكة مخموفي
رئيس الّمجنة العممية لقسـ أصوؿ الديف
صالح عسكر
رئيس الّمجنة العممية لقسـ المغة والحضارة اإلسالمية
أحمد برواؿ
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الشريعة
الذوادي قوميدي
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ أصوؿ الديف
حسيف شرفة
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ أصوؿ الديف
نورة بف حسف
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ المغة والحضارة اإلسالمية
العربي بف الشيخ
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ المغة والحضارة اإلسالمية
فؤاد بف عبيد
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16
17
18
19
20
21

جمعي بوقفة
عالوة بوشوشة
سعيد فكرة
منصور كافي
صحراوي مقالتي
جميمة عزوي

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  681مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عمـ االجتماع كالديمكغرافيا بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع و الديموغرافيا بكمية العموـ اإلنسانية
 ًالمؤرخ في  04فيفري ،2016
واالجتماعية بجامعة باتنةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع و الديموغرافيا بكمية العموـ
اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد الق ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع و الديموغرافيا بكمية العموـ اإلنسانية
واالجتماعية بجامعة باتنة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  681المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسـ عمـ االجتماع كالديمكغرافيا بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة1
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
 1إسماعيل بف السعدي
رئيس القسـ
 2حكيـ أعراب
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مصطفى عوفي
أحمد بوذراع
بمقاسـ بوقرة
صباح براهمي
ليندة العابد
عمي ثابت
صالح الديف عمراوي

3
4
5
6
7
8
9

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  682مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسـ عمكـ اإلعالـ كاالتصاؿ كعمـ المكتبات بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 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 مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،ال ّ
 2003الذي ّ
معدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات بكمية
 ًالمؤرخ في  04فيفري ،2016
العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باتنةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد ال قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات بكمية
العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باتنة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات بكمية العموـ
اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باتنة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار

الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ممحق بالقرار رقـ  682المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
العممية لقسـ عمكـ اإلعالـ ك االتصاؿ كعمـ المكتبات بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة1
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
دمحم قارش
1
سمير رحماني
رئيس القسـ
2
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
هناء خميدة سيدهـ
3
رشيدة سيموف
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
4
مصطفى هادؼ
أستاذ محاضر قسـ "ب"
5
أستاذ مساعد قسـ "أ"
دمحم فدوؿ
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
باديس لونيس
7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  683مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ التاريخ كعمـ اآلثار بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ اآلثار بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
 ًالمؤرخ في  04فيفري ،2016
بجامعة باتنةّ 1
يػقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ 1424
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ اآلثار بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باتنة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ اآلثار بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة باتنة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار

الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ممحق بالقرار رقـ  683المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ التاريخ كعمـ اآلثار بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة1
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
السبتي غيالني
عبد الحميد بعيطيش
رئيس القسـ
أستاذ
رشيد باقة
أستاذ
لمياء بوقريوة
حسينة حماميد
أستاذ
سميماف قريري
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
مسعود شباحي
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عاشور منصورية
مختار هواري
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  684مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
عمـ النفس كعمكـ التربية كاألرطكفكنيا بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا بكمية العموـ
 ًالمؤرخ في  04فيفري ،2016
اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باتنة1
ّ

يػقػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا بكمية
العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا بكمية العموـ
اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باتنة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  684المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ عمـ النفس كعمكـ التربية كاألرطكفكنيا بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة 1

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

االسـ كالمقػب

مزوز بركو
وناس أمزياف
نادية بعيبف
راجية بف عمي
خديجة بف فميس
حنيفة صالحي
عمار شوشاف
دمحم قاشي

الصفػة

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  685مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الفمسفة بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015عدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
 ًالمؤرخ في  04فيفري ،2016
باتنةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ 1424

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة
الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باتنة،1
وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقـ
1
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ممحق بالقرار رقـ  685المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الفمسفة بكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة 1
االسـ كالمقػب

الحاج دواؽ
عبد الغني بوالسكؾ
فارح مسرحي
فوزية شراد
دمحم رضا حشاني
موسى بف اسماعيف
عصاـ يحي

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  686مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة 1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باتنة 1
 ًالمؤرخ في  11فيفري ،2016
ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية و االجتماعية
بجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة باتنة ،1وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ
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ممحق بالقرار رقـ  686المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة باتنة1

الرقـ االسـ كالمقػب

الصفػة

1

بوقرة بمقاسـ

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ
عمـ االجتماع والديموغرافيا

2

جبالي نور الديف

عميد الكمية

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

بف بعطوش أحمد عبد الحكيـ نائب العميد المكّم

بالدراسات العميا

جار هللا سميماف

حكيـ أعراب

نائب العميد المكّم

رئيس قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا

وناس أمزياف

رئيس قسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا

عبد الغاني بوالسكؾ

رئيس قسـ الفمسفة

سمير رحماني

رئيس قسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات

عبد الحميد بعيطيش

رئيس قسـ التاريخ وعمـ اآلثار

اسماعيل بف السعدي

رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا

الحاج دواؽ

رئيس الّمجنة العممية لقسـ الفمسفة

غيالني السبتي

رئيس الّمجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ اآلثار

مزوز بركو
دمحم قارش
لخضر بف ساهل
خديجة بف فميس
حدة يوسفي
فوزية شراد
فارح مسرحي
سيدهـ هناء خميدة
مسعود مزهودي
لمياء بوقريوة
فؤاد عبد المومف

بالبيداغوجيا

رئيس الّمجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا
رئيس الّمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات

ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا

ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطفونيا

ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الفمسفة
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الفمسفة

ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات

ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ التاريخ وعمـ اآلثار
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ التاريخ وعمـ اآلثار

ممثّل عف األساتذة المساعديف

عاشور منصورية
مصطفى عوفي

ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

كماؿ بوقرة

مدير مخبر بحث

نادية بعيبف

مدير مخبر بحث

دمحم الهادي رحاؿ غربي

مدير مخبر بحث

العربي فرحاتي

مدير مخبر بحث

عبد المجيد عمراني

مدير مخبر بحث

رشيد باقة

مدير مخبر بحث

وردة سوكحاؿ

مسؤولة المكتبة
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قرار رقـ  687مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة كاألدب العربي بكمية المغة كاألدب العربي كالفنكف بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية المغة واألدب العربي و
 ًالمؤرخ في  11فيفري ،2016
الفنوف بجامعة باتنةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية المغة واألدب العربي
والفنوف بجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية المغة واألدب العربي
والفنوف بجامعة باتنة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  687المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ المغة كاألدب العربي بكمية المغة كاألدب العربي كالفنكف بجامعة باتنة1
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ  ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
السعيد هادؼ
رئيس القسـ
السعيد بف براهيـ
أستاذ
كماؿ عجالي
أستاذ
لبوخ بوجمميف
عز الديف صحراوي
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
جماؿ سعادنة
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
شراؼ شناؼ
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
نادية خميس
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عبد العزيز فيضالي
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قرار رقـ  688مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة كالثقافة األمازيغية بكمية المغة كاألدب العربي كالفنكف بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة والثقاقة األمازيغية بكمية المغة واألدب
 ًالمؤرخ في  07فيفري ،2016
العربي والفنوف بجامعة باتنةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة والثقاقة األمازيغية بكمية المغة واألدب
العربي و الفنوف بجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة والثقاقة األمازيغية بكمية المغة واألدب العربي
والفنوف بجامعة باتنة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  688المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ المغة كالثقافة األمازيغية بكمية المغة كاألدب العربي كالفنكف بجامعة باتنة 1
االسـ كالمقػب
الشري بوروبة
جماؿ نحالي
سميـ قطوشي
فواز بف رحمة
منصور خمخاؿ
مالؾ بوجالؿ
حبيبة بودراع

الصفػة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
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قػػرار رقػـ  689مػؤرخ في  15جكاف  2016يحػدد القائمػة
االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة باتنة 1

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
المؤرخ في  06مارس ،2016
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة باتنة ّ 1
 ًيػقػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة باتنة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  689المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة باتنة1
الرقـ االسـ كالمقػب
1
2

ضي عبد السالـ
ممكمي لميف

3

ديبي زهير

4

بمقاسـ بوزيدة عيسى

 5شعباف سمير
 6بمباشة الجمعي
 7بوبشيش صالح
 8م ارزقة عيسى
 9مخموفي عبد الوهاب
 10جبالي نور الديف

الصفػة

مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة

نائب مدير الجامعة مكّم بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العممي
والتكويف العالي فيما بعد التدرج
نائب مدير الجامعة مكّم بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل
والشهادات والتكويف العالي في التدرج

نائب مدير الجامعة مكّم

نائب مدير الجامعة مكّم

عميد
عميد
عميد
عميد
عميد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

كمية
كمية
كمية
كمية
كمية

بالتنمية واالستشراؼ والتوجيال

بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاهرات العممية

عموـ المادة
العموـ اإلسالمية
العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
الحقوؽ والعموـ السياسية
العموـ اإلنسانية واالجتماعية
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

عميد كمية المغة واألدب العربي والفنوف
بمخير لخضر
مدير معهد الهندسة المعمارية والعمراف
بوجمعة عيشور
مدير معهد العموـ البيطرية والعموـ الفالحية
مميزي دمحم
مدير ممحقة بريكة
الشري ميهوبي
رئيس المجمس العممي لكمية عموـ المادة
ديبي عمار
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ اإلسالمية
فموسي مسعود
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
زموري مسعود
رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بنيني أحمد
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بوقرة بمقاسـ
رئيس المجمس العممي لكمية المغة واألدب العربي والفنوف
حجيج معمر
رئيس المجمس العممي لمعهد العموـ البيطرية والعموـ الفالحية
معماش بكير
رئيسة المجمس العممي لمعهد الهندسة المعمارية والعمراف
حمودة عبيدة
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية عموـ المادة
بف بالط نورة
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية عموـ المادة
أقوجيل بوجمعة
عبد القادر عبد السالـ ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ اإلسالمية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ اإلسالمية
قوميدي الذوادي
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
عقاري مصطفى
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
حناشي لعمى
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية اإلنسانية واالجتماعية
حنيفة صالحي
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية اإلنسانية واالجتماعية
لخضر بف ساهل
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية المغة واألدب العربي والفنوف
اسماعيل زردومي
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية المغة واألدب العربي والفنوف
مميكة النوي
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
قادري حسيف
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
مباركي دليمة
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف معهد العموـ البيطرية والعموـ الفالحية
مشنف عثماف
ممّثمة األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف معهد العموـ البيطرية والعموـ الفالحية
فراح نعمة
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف معهد الهندسة المعمارية والعمراف
قابوش نبيل
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بوقفة الجمعي
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ختاش دمحم
أستاذ بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة
بعزيز حكيـ
أستاذ بجامعة دمحم خيضر -بسكرة
رمضانة الصادؽ
هوارة شرحبيل خديجة مسؤولة المكتبة المركزية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  690مؤرخ في 15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  215-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو 2008المعدؿ،
المتضمف تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 179المؤرخ في  21مارس  2013الذي ّ
ّ
لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
وبناء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر رقـ  269المؤرخ في  09جواف ،2016
 ًيػقػػػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  19مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ

 1426الموافق  29ديسمبر ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعم يـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202
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الرقـ
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17

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  690المؤرخ في 15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة الكطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

االسـ كالمقػب
دبياش دمحم
تاهمي رضواف
بوختالة جماؿ
بوبكر أحمد
آيت شيخ دمحم صالح
لعريبي عبد هللا
موحمبي فروجة
برماد عبد المالؾ
شطروب دمحم
عرار جازية
عبوف نصيرة
ولد حمو مالؾ
رشاؽ السعيد
إيموؿ رشيد
إبتواف رشيد
واجعوط دمحم
بموشراني عادؿ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة
مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
التدرج والشهادات
مدير مساعد مكّم
ّ
بالدراسات في ّ
التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّم بما بعد ّ
مدير مساعد مكّم بالعالقات الخارجية والتّكويف المتواصل
رئيس قسـ اإللكترونيؾ
رئيس قسـ الهندسة المدنية
رئيسة قسـ الهندسة الكيميائية
رئيس قسـ الري
رئيس قسـ التعديف
رئيسة قسـ هندسة البيئة
رئيسة قسـ الهندسة الصناعية
رئيس قسـ هندسة المناجـ
رئيس قسـ الهندسة الميكانيكية
رئيس قسـ اآللية
رئيس قسـ اإللكتروتقني
رئيس القسـ التحضيري
رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

بمقاسمي سماعيف
توهامي عمر
تودارت أحمد زايد
بف معمر سعدية
جغالؿ دمحم األميف
نيبوش فاطمة
درامشي كريمة
بوعزيز دمحم
طاجيف دمحم
غريب حسيف
بوسبية صالح هشاـ
تمويف بوعالـ
حميسي بوعالـ
بوعراب رابح
مختوب سعيد
يوسفي عبد الحميد
زواغي اسكندر
سباعي عمار
سماعيمي أرزقي
معمري نبيل
بف مختار أميف
مخالدي عبد الوهاب
برقوؽ عبد المجيد
حدادي مراد
قرتي مهنية
هالؿ أمينة
بوعبد هللا مبروؾ
كتاب أحمد
لعريبي مرزاؽ
بف يوس الهادي
كاوة فريد
كموش دمحم صادؽ
دورة حفيظة

رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسة المدنية
رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني
رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسة الكيميائية
رئيسة المجنة العممية لقسـ الري
رئيس المجنة العممية لقسـ التعديف
رئيسة المجنة العممية لقسـ الهندسة الصناعية
رئيسة المجنة العممية لقسـ هندسة المناجـ
رئيس المجنة العممية لقسـ الهندسة الميكانيكية
رئيس المجنة العممية لقسـ اآللية
رئيس المجنة العممية لقسـ هندسة البيئة
ممثّل أساتذة قسـ اإللكترونيؾ
ممثّل أساتذة قسـ الهندسة المدنية
ممثّل أساتذة قسـ اآللية
ممثّل أساتذة قسـ الهندسة الكيميائية
ممثّل أساتذة قسـ اإللكتروتقني
ممثّل أساتذة قسـ التعديف
ممثّل أساتذة قسـ الهندسة الصناعية
ممثّل أساتذة قسـ هندسة المناجـ
ممثّل أساتذة قسـ الهندسة الميكانيكية
ممثّل أساتذة قسـ هندسة البيئة
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
أستاذ بجامعة العموـ والتكنولوجيا هواري بومديف
أستاذ بالمدرسة العميا لمدفاع الجوي عف اإلقميـ
مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  691مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
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 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة باتنة1
 ًالمؤرخ في  15فيفري ،2016
ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ و العموـ السياسية بجامعة
باتنة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202
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الرقـ
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  691المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الحقكؽ بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة باتنة1
الصفػة
االسـ كالمقػب
عبد القادر دراجي
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
مسعود عميبي
أستاذة
رقية عواشرية
دليمة مباركي
أستاذة
فهيمة قسوري
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
آماؿ بوهنتالة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
ميمود بف عبد العزيز
وليد لعماري
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قرار رقـ  692مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ العمكـ السياسية بكمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
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 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
 ًالمؤرخ في  17فيفري ،2016
بجامعة باتنةّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة باتنة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  692المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ العمكـ السياسية بكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة باتنة1
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
عبد الناصر جندلي
رئيس القسـ
عادؿ زقاغ
صالح زياني
أستاذ
حسيف قادري
أستاذ
دالؿ بحري
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
يوس بف يزة
أستاذ محاضر قسـ "ب"
هشاـ عبد الكريـ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
سامي بخوش
أستاذ مساعد قسـ "أ"
نجيـ حذفاني

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  693مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث 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  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
المؤرخ في  15مارس ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة باتنة 1رقـ ّ 18
 ًيػقػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة باتنة ،1وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ، 1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ 693المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة باتنة 1
الصفػة
االسـ كالمقػب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الحقوؽ
بنيني أحمد
عميد الكمية
مخموفي عبد الوهاب
راقدي عبد هللا
نائب العميد المكّم بما بعد التدرج و البحث العممي و العالقات الخارجية
نائب العميد المكّم بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
عربي باي يزيد
رئيس قسـ الحقوؽ
عميبي مسعود
رئيس قسـ العموـ السياسية
زقاع عادؿ
رئيس الّمجنة العممية لقسـ الحقوؽ
دراجي عبد القادر
رئيس الّمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية
جندلي عبد الناصر
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الحقوؽ
هواـ عالوة
طروب بحري
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ السياسية
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ العموـ السياسية
زغدار عبد الحق
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
بف بوعبد هللا نورة
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بولقصيبات أحمد
مدير مخبر بحث
زياني صالح
مدير مخبر بحث
قادري حسيف
مدير مخبر بحث
مناصرية يوس
مسؤولة المكتبة
نزار زهرة
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قرار رقـ  694مؤرخ في  15جكاف  206يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية عمكـ المادة بجامعة باتنة 1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ

 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،

المؤرخ في
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية عموـ المادة بجامعة باتنةّ 1
 ً 28جانفي ،2016
يػقػػػػػػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية عموـ المادة بجامعة باتنة.1

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية عموـ المادة بجامعة باتنة ،1وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المادة  :3يكم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار

الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق بالقرار رقـ  694المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية عمكـ المادة بجامعة باتنة 1

الرقـ
1
2
3
4

الصفػة

االسـ كالمقػب
ياسيف بوزاهر
حمادة حابة

أستاذ  ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

عبد الباقي جبايمي

أستاذ

عمار ديبي

أستاذ
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5
6
7
8
9

دمحم بف خالد

أستاذ

نورة بف بالط

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

سميرة زرواؿ

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

لميف ناصري

أستاذ مساعد قسـ "أ"

نعيمة مشحود

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  695مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية عمكـ المادة بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
المؤرخ في
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية عموـ المادة بجامعة باتنةّ 1
 ً 27جانفي ،2016
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003ا ّ
لمعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية عموـ المادة بجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية عموـ المادة بجامعة باتنة ،1وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  695المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية عمكـ المادة بجامعة باتنة1
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذة ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
 1سعيدة بمحاس
رئيس القسـ
 2ع ػزالديف سػػوداني
 3السعدي بوقوؿ
أستاذ
أستاذ
 4ياسيف جاب هللا
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5
6
7
8
9

بوجمعة أقوجيل
سهاـ جويمعة
موسى صمادي
عبدهللا كربوب
جمعة نزار

أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  696مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لكمية عمكـ المادة بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
المؤرخ في 02
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ المادة بجامعة باتنة1
ّ
 ًجانفي ،2016
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ المادة بجامعة باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ المادة بجامعة باتنة ،1وفقا لمجدوؿ الممحق
بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
1
2
3
4

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  696المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عمكـ المادة بجامعة باتنة1
الصفػة
االسـ كالمقػب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الكيمياء
عمار ديبي
الجمعي بمباشة
عميد الكمية
نائب العميد المكّم بما بعد التدرج و البحث العممي والعالقات الخارجية
ياسيف جاب هللا
نائب العميد المكّم بالد ارسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
جماؿ دباش
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

عزالديف سوداني
حمادة حابة
زوبير بوسناف
سعيدة بمحاس
ياسيف بوزاهر
بوجمعة أقوجيل
السعدي بوقوؿ
عبد المطي مسعودي
عبد هللا كربوب
لميف ناصري
دمحم بف خالد
عيسى بمقاسـ بوزيدة
عبد الحميد بوالجدري
بمقاسـ عدواف
دمحم بموـ
شوقي براركة

رئيس قسـ الفيزياء
رئيس قسـ الكيمياء
رئيس قسـ التعميـ األساسي في عموـ المادة
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الفيزياء
رئيس الّمجنة العممية لقسـ الكيمياء
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الفيزياء
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الفيزياء
ممثّل األساتذة ذوي مص ّ األستاذية عف قسـ الكيمياء
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  697مؤرخ في 15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ أصكؿ الديف بكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ أصوؿ الديف بكمية العموـ اإلسالمية بجامعة باتنة 1
 ًالمؤرخ في  08فيفري ،2016
ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ أصوؿ الديف بكمية العموـ اإلسالمية بجامعة
باتنة.1
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ أصوؿ الديف بكمية العموـ اإلسالمية بجامعة
باتنة ، 1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة  ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  697المؤرخ في  15جكاف 2016الذي يحدد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ أصكؿ الديف بكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة باتنة1
اإلسـ كالمقػب

صالح عسكر
عيسى بوعكاز
صحراوي مقالتي
عبد الحميـ بوزيد
عبد الحكيـ فرحات
نورة بف حسف
حسيف شرفة
عالوة بوشوشة

الصفػة

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  698مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الشريعة بكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الشريعة بكمية العموـ اإلسالمية بجامعة باتنة 1
 ًالمؤرخ في  08فيفري ،2016
ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الشريعة بكمية العموـ اإلسالمية بجامعة باتنة .1
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الشريعة بكمية العموـ اإلسالمية بجامعة باتنة  ،1وفقا
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  698المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الشريعة بكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة باتنة1
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذة ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
 1مميكة مخموفي
رئيس القسـ
 2عبد القادر بف حرز هللا
أستاذ
 3حسف رمضاف فحمة
أستاذ
 4مسعود فموسي
أستاذة
 5صميحة بف عاشور
آسيا عموي
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
 7عزوز مناصرة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 8دمحم العايب
 9منير معمري
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  699مؤرخ في  15جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ المغة كالحضارة اإلسالمية بكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة باتنة1
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 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 سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 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  181-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015يعدؿ المرسوـ التنفيذي رقـ  136-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
الذي ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة والحضارة اإلسالمية بكمية العموـ اإلسالمية
 ًالمؤرخ في  08فيفري ،2016
بجامعة باتنة ّ 1
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة والحضارة اإلسالمية بكمية العموـ اإلسالمية
بجامعة باتنة.1
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة والحضارة اإلسالمية بكمية العموـ اإلسالمية
بجامعة باتنة  ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة  ،1كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار
الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  699المؤرخ في  15جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ المغة كالحضارة اإلسالمية بكمية العمكـ اإلسالمية بجامعة باتنة1
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
 1أحمد برواؿ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
 2عبد الرحمف رداد
أستاذ
 3منصور كافي
 4العربي بف الشيخ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
 5فؤاد بف عبيد
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 6نبيل سيغة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
 7عياش حمادي
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قرار رقـ  700المؤرخ في  15جكاف  ،2016يعدؿ القرار رقـ  474المؤرخ في  14جكيمية 2014
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث
العممي كالتطكير التكنكلكجي كتنسيقيا كترقيتيا كتقييميا في مجاالت التربية كالثقافة كاالتصاؿ ،المعدؿ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  21-15المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1437الموافق  30ديسمبر سنة ،2015المتضمف القانوف التوجيهي 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 وبرمجتال وتقويمال ويضبط سيرها
وتنظيمها 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 وتنسيقها وترقيتها وتقييمها 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 وتنسيقها وترقيتها وتقييمها في
مجاالت التربية والثقافة واالتصاؿ ،المعدؿ.
يػػقػػػػػػػػػػرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2016

475

المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  474المؤرخ في  14جويمية  ،2014المعدؿ والمذكور أعال ،
وتحرركما يأتي:
" المادة األولى......................... :بدوف تغيير .......................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي
والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها في مجاالت التربية والثقافة واالتصاؿ كما يمي:
 عف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي: ، .................. ، .................. ، .................. ، .................. ، .................. عف و ازرة التربية الوطنية :المستاري جياللي ،"....................................الباقي بدوف تغيير.".....................................
المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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قػرار رقـ  701مػؤرخ في  16جػكاف  ،2016يتضمف إنشاء لجنة
قطاعية مشتركة إلحصاء نشاطات مدارس التككيف الخاصة كتأطيرىا
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  11-88المؤرخ في  59ذي الحجة عاـ  5358الموافق  3افريل سنة  5888والمتضمفالقانوف التوجيهي لمتعميـ العالي  ،المعدؿ والمتمـ،

 -وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة 2151

والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة  2154الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 -وعمال بنتائج اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ  55ماي .2151

يقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :عمال بنتائج اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ  11ماي  ،2016تنشأ لجنة قطاعية مشتركة إلحصاء
نشاطات مدارس التكويف الخاصة وتأطيرها  ،تدعى في صمب القرار بالمجنة.
المادة  :2تتشكل المجنة ،برئاسة األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،مف األعضاء اآلتي ذكرهـ:
 المدير العاـ لمتكويف العالييف بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي،
 ممثل الوزير المكم بالتكويف والتعميـ المهنييف ،
 ممثل الوزير المكم بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
 ممثل الوزير المكم بالمالية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
المادة

المادة
المادة
المادة
المادة

 :3تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة  ،أو مستخمفيهـ في الممحق المرفق بهذا القرار .
 :4تكم المجنة بما يأتي:
 -1إعداد جرد لقائمة مدارس التكويف الخاصة التي تنشط في الجزائر،
 -2النظر في اإلطار القانوني لمدارس الخاصة النشطة،
 -3دراسة مدى مطابقة نشاط مدارس التكويف الخاصة لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بهما ،السيما مف حيث:
الترخيص أو االعتماد ،توظي األساتذة والعماؿ ،كيفيات االلتحاؽ ،برامج التكويف وظروفال ،طريقة
تقييـ المسجميف ،الشهادات الممنوحة ...الخ،
 -4اقتراح التدابير الواجب اتخاذها قصد إخضاع نشاطات مدارس التكويف الخاصة لمتشريع والتنظيـ
المعموؿ بهما.
 :5تجتمع المجنة بدعوة مف رئيسها كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ،
 : 6تتوج اجتماعات المجنة بمحاضر تبمغ لموزراء المعنييف،
 : 7تعد المجنة ،بصفة منتظمة ،تقري ار مفصال وشامال عف وضعية مدارس التكويف الخاصة ونشاطاتها،
تبمغ نسخ عنها لموزير األوؿ والوزراء المعنييف،
 :8يكم األميف العػاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية
لمتعميـ العالي والبحث العممي .
حػرر بالجزائر في  02جكاف 0202
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الرقـ
1
2
3
4

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  701المؤرخ في  16جكاف  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة القطاعية المشتركة إلحصاء نشاطات مدارس التككيف الخاصة كتأطيرىا
القطاع

اسـ كلقب العضك الممثل

اسـ كلقب العضك المستخمف

عقيمة شرقو

سهيمة بف عباس

و ازرة التعميـ العالي البحث العممي

نور الديف غوالي

و ازرة العمل والتشغيل والضمف االجتماعي

آكمي بركاتي

و ازرة التكويف والتعميـ المهنييف

و ازرة المالية

أعػمر باطش

جماؿ بوقزاطة

عثماف مختاري
سالـ قرابة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػرار رقـ  702مؤرخ في  16جكاف  2016يتضمف تشكيمة
الفركع المختصة لمجنة الجامعية الكطنية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب  5341الموافق  53ماي  ،2151والمتضمفتعييف أعضاء الحكومة،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  541-19المؤرخ في  27ربيع الثاني  5328الموافق  4ماي  ،2119المتضمفالقانوف األساسي الخاص باألستاذ البحث،
 بمقتضى القرار المؤرخ في  51نوفمبر  ،5883المتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الوطنية وتسييرها وتشكيمها،المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضى المؤرخ في  3جواف  ،2151والمتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية المعدؿوالمتمـ.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تتشكل المجنة الجامعية الوطنية مف الفروع المختصة التالية:
 فرع العموـ الدقيقة،
 فرع التكنولوجيا،
 فرع عموـ الطبيعة والحياة،
 فرع العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،
 فرع العموـ القانونية واإلدارية،
 فرع العموـ اإلجتماعية واإلنسانية،
 فرع اآلداب والمغات.
المػادة  : 02تتشكل الفركع المختصة لمجنة الجامعية الكطنية مف اإلعضاء اآلتية أسماؤىـ :
 -1فرع العمكـ الدقيقة:
مسيردي بكاي
لقصاصي عمي
بوطبية حساف
بف حراث بمعيد
خميل عبد الباسط
زعباط مراد
خناتة رابح
تاجر عبد القادر
عمارة سي الديف
بوكرو عمار
جعفري فتيحة
عميوات دمحم

 -2فرع التكنكلكجيا:

دبابش محمود
رميني بوعالـ
حاجي دمحم
ساسي رشيد
لحمر مصطفى
ك ازر عقبة
بف دمحم دمحم
مختاري عيساني عيشة
قسوـ عبد الرزاؽ
طالب نصر الديف
مهني دمحم
كرداؿ جماؿ الديف
ناصري عبد الغني
جيجمي حسيف
بومشدة خالد
عبد الصمد جماؿ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

رياضيات
رياضيات
رياضيات
رياضيات
فيزياء
فيزياء
فيزياء
فيزياء
كيمياء
كيمياء
كيمياء
كيمياء

الري
الري
هندسة ميكانيكية
هندسة ميكانيكية
هندسة ميكانيكية
إعالـ آلي
إعالـ آلي
إعالـ آلي
إلكترونيؾ
إلكترونيؾ
إلكترونيؾ
هندسة مدنية
هندسة مدنية
هندسة الطرائق
هندسة الطرائق
كيمياء صناعية

جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

وهراف
سيدي بمعباس
عنابة
مستغانـ
وه ارف 1
أـ البواي
معسكر
سيدي بمعباس
العموـ والتكنولوجيا هواري بومديف
بجاية
وهراف 1
بومرداس

جامعة بسكرة
جامعة البميدة 1
جامعة البميدة 1
جامعة بومرداس
جامعة قالمة
جامعة بسكرة
جامعة قسنطينة 1
جامعة العموـ والتكنولوجيا هواري بومديف
جامعة البميدة1
جامعة سيدي بمعباس
المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات
جامعة العموـ والتكنولوجيا هواري بومديف
جامعة المسيمة
جامعة بجاية
جامعة بومرداس
جامعة العموـ والتكنولوجيا هواري بومديف
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بوشريط دمحم صغير
لوهاب كريـ
ماحي جياللي
مازوز سعيد
حمويف عبد المجيد
تقار مجيد
يوس تومي فتيحة
لونيس عز الديف
جغالؿ دمحم األميف

 -3فرع عمكـ الطبيعة كالحياة:
قمي عمر
مازة مصطفى
بودلة عمار
حركات ميسوـ
جبار دمحم رضا
بمخوجة موالي
تميـ صورية
مكرود عبد السالـ
نيار عبد المطي
مداني توفيق

هندسة كهربائية
هندسة كهربائية
هندسة كهربائية
التعمير
العمراف
هندسة إلكتروتقنية
هندسة إلكتروتقنية
كيمياء المواد
معادف
جيولوجيا
جيولوجيا
جيوفيزياء
عموـ األرض
بيولوجيا
بيولوجيا
بيطرة
بيطرة
بيطرة
عموـ الطبيعة

 -4فرع العمكـ اإلقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير :
داودي الطيب
مجيطنة مسعود
زايري بمقاسـ
معراج هواري
عامر عامر
شريط عابد

 -5فرع العمكـ القانكنية كاإلدارية :
بوحميدة عطاء هللا
بف الزيف دمحم األميف
العربي شحط عبد القادر
بمقاسـ أحمد
عزري الزيف

عموـ إقتصادية
عموـ إقتصادية
عموـ إقتصادية
عموـ التسيير
عموـ تجارية
إقتصاد وتسيير

عموـ قانونية
عموـ قانونية
القانوف العاـ
الحقوؽ
قانوف خاص

 -6فرع العمكـ اإلجتماعية كاإلنسانية :
بف تومي التومي عبد الناصر
عطا هللا أحمد
جابر نصر الديف
براجل عمي
بومديف سميماف
بمهواري فاطمة
عالوة عمارة
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تربية مدنية
تربية مدنية
عمـ النفس
عمـ النفس
عمـ النفس
تاريخ وآثار
تاريخ

المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات
جامعة بومرداس
جامعة األغواط
جامعة أـ البواقي
جامعة بشار
المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات
جامعة العموـ والتكنولوجيا هواري بومديف
جامعة العموـ والتكنولوجيا هواري بومديف
المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات
جامعة العموـ والتكنولوجيا هواري بومديف
جامعة بجاية
جامعة العموـ والتكنولوجيا هواري بومديف
جامعة العموـ والتكنولوجيا هواري بومديف
جامعة عنابة
جامعة وهراف 1
المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة
جامعة قسنطينة 1
جامعة تيارت
جامعة سطي
جامعة بسكرة
جامعة الجزائر 1
جامعة وهراف 1
جامعة غرداية
جامعة مستغانـ
جامعة تيارت
جامعة الجزائر 1
جامعة الجزائر 1
جامعة وهراف 2
جامعة البميدة 2
جامعة بسكرة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة
جامعة

الجزائر 3
مستغانـ
بسكرة
باتنة
سكيكدة
وهراف 1
األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية قسنطينة
الثالثي الثاني 2016

479

عواطي بوبكر
صافر زيتوف مدني
العايدي عبد الكريـ
عميواف السعيد
جيدؿ عمار
سعيدي وحيدة
صفواف عصاـ حسيني
برقوؽ سالـ
بغزوز عمر
مهيبل عمر
بوعرفة عبد القادر

عمـ إجتماع
عمـ إجتماع
عمـ إجتماع
عموـ إسالمية
عموـ إسالمية
إعالـ واتصاؿ
إعالـ واتصاؿ
عموـ سياسية
عموـ سياسية
فمسفة
فمسفة

 -7فرع العمكـ اإلجتماعية كاإلنسانية :
بحوص عباس
لخضر بركة سيدي دمحم
دحو فضيل
داخية عبد الوهاب
حمي نجية
أحمد موساوي
رابح دوب
جاليمي احمد
عمي مالحي

لغة إنجميزية
لغة إنجميزية
لغة فرنسية
لغة فرنسية
لسانيات
لغة وأدب عربي
لغة وأدب عربي
لغة وأدب عربي
لغة وأدب عربي

جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية قسنطينة
جامعة الجزائر 2
جامعة وهراف 2
جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية قسنطينة
جامعة الجزائر1
جامعة عنابة
جامعة الجزائر 3
جامعة الجزائر 3
جامعة تيزي وزو
جامعة الجزائر 2
جامعة وهراف 3
جامعة مستغانـ
جامعة وهراف 2
جامعة ورقمة
جامعة بسكرة
جامعة الجزائر 2
جامعة ورقمة
جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية قسنطينة
المركز الجامعي النعامة
جامعة الجزائر

المػادة  :3تمغى أحكاـ القرار المؤرخ في  4جواف  2015المذكور أعال .
المادة  :4ينشر هذا القرار في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  02جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد تشكيمػة
مػؤرخ فػي  16جكاف ّ ،2016
قػرار رقػـ ّ 703
ككيفيات سيرىػا
طكر ال ّثالػث
الّمجنػة الكطنية لتأىيػل ال ّتككيف في ال ّ
ّ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة 2151المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المعدؿ،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  211-19الػمؤرخ في  57شعباف عاـ  5328الموافق  58أوت سنة 2119الدكتو ار  ،السيما المادتاف 59
و
الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس وشهادة الماستر وشهادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
و 58منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقػـ 77-54المؤرخ في 59ربيع األوؿ عػاـ  5343الموافػق  41جانفي سنة 2154يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
طور
يحدد تشكيمة لجنة التّأهيل لمتّكويف في ال ّ
 وبمقتضى القػرار رقػـ  11الم ّػؤرخ في  11جانفي  2153الذي ّوكيفيات سيرها،
الثّالث
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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طور الثّالث
كيفيات تنظيـ التّكويف في ال ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  137المؤرخ في  12جواف  2151الذي يح ّػدد ّالدكتو ار ومناقشتها،
وشروط إعداد أطروحة ّ
يػقػػػػػػػػػ ّػرر
المؤرخ في  02جواف  ،2016المذكور أعال  ،يهدؼ
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  5مف القرار رقـ ّ 547
وكيفيات سيرها ،وتدعى
طور الثّالث
هذا القرار إلى تحديد تشكيمة الّمجنػة الوطنية لتأهيػل التّكوينفي ال ّ
ّ
في صمب القرار "الّمجنة".
طور الثّالث بما يأتي:
المادة  :2تكّم الّمجنة الوطنية لتأهيل التّكويف في ال ّ
طور الثّالث،
 المساهمة في إعداد المخطط السنوي لمتّكويف في ال ّ
مؤسساتوتجديدها،
 دراسة طمبات التّأهيل ّ
المقدمة مف طرؼ ال ّ
خصصات عمى أساس قدرات التّأطير
 اقتراح عدد المناصب المراد فتحها في مختم الشعب والتّ ّ
المعبر عنها،
العممي واالحتياجات
ّ
طور الثّالث وتقديـ أي اقتراح مف شأنال تحسيف مردوديتال،
نوية لمتّكويف في ال ّ
الس ّ
 فحص الحصيمة ّ
طور الثّالث وتنظيمال.
 اقتراح كل إجراء كفيل بتحسيف التّكويف في ال ّ
تتشكل الّمجنة مف األعضاء اآلتي ذكرهـ:
المادة ّ :3
 أعضاء ممثميف عف االدارة المركزية:
ئيسا،
 المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ،ر ً المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي،الدكتو ار والتّأهيل الجامعي ،مقررا،
 المدير المكّم بالتّكويف في ّالدكتو ار ،
 المدير الفرعي المكّم بالتّكويف في ّالجهوية لمجامعات.
الندوات
 رؤساء ّّ
 أعضاء ممّثميف عف مؤسسات ال ّتعميـ كال ّتككيف العالييف:
 مدير جامعة الجزائر،1 مدير جامعة الجزائر،2 مدير جامعة الجزائر،3 مدير جامعة بجاية، مدير جامعة بسكرة، مدير جامعة قسنطينة،1 مدير جامعة معسكر، مدير جامعة سطي ،1 مدير جامعة العموـ والتكنولوجيا هواري بومديف  -الجزائر، مدير جامعة العموـ والتكنولوجيا  -وهراف، مدير المركز الجامعي عيف تموشنت، مدير المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات  -الجزائر، مدير المدرسة العميا لإلعالـ اآللي  -الجزائر. أعضاء خبراء:
 األستاذة عميرة جويدة ،عموـ إنسانية واجتماعية ،جامعة الجزائر،2 األستاذ قدي عبد المجيد ،عموـ اقتصادية ،تسيير وعموـ تجارية ،جامعة الجزائر،3النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة

المادة
المادة
المادة
المادة

 األستاذة مرزوؽ حفيظة ،عموـ الطبيعة والحياة ،جامعة تممساف، األستاذ نجاعي دمحم الصالح ،آداب ولغات أجنبية ،جامعة باتنة،2 األستاذة سعدية نادية ،عموـ وتقنيات ،جامعة العموـ والتكنولوجيا هواري بومديف، األستاذ سالمي عبدالمجيد ،آداب ولغة عربية ،جامعة الجزائر،2 األستاذة زويوش لويزة ،عموـ المادة ،جامعة عنابة،مدتها ثالث ( )03سنوات قابمة لمتّجديد مرة واحدة.
يعيف أعضاء الّمجنة المذكوروف أعال لعهدة ّ
ّ :4
حضور أعضاء الّمجنة في االجتماعات شخصي والزامي وال يمكف تمثيمهـ مف طرؼ شخص آخر.
يمكف الّمجنة أف تستعيف عند الحاجة بخبراء معترؼ بمؤهالتهـ قصد توجيهها في دراسة الممفات.
فيالسنة ،كما يمكف أف تجتمع في دورة استثنائيةباستدعاء
 :5تجتمع الّمجنة في دورة عادية م ّرة واحدة (ّ )01
مف رئيسها.
 :6يكّم المدير العاـ لمتّعميـ والتّكويف العالييف بو ازرة التّعميـ العالي والبحث العممي بتنفيذ أحكاـ هذا القرار.
 :7تمغى أحكاـ القػرار رقػـ  06الم ّػؤرخ في 05جانفي  ،2014والمذكور أعال .
الرسمية لمتّعميـ العالي والبحث العممي.
 :8ينشر هذا القرار في النػّشرة ّ
حػرر بالجزائر في  02جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػرار رقـ  704مؤرخ في  16جػكاف  ،2016يحدد إجراءات اإلشراؼ
المشترؾ ذي الطابع الدكلي عمى أطركحة الدكتكراه ككيفيات تنظيمو
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة 2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  213-89المؤرخ في  23ربيع الثاني عاـ  5358الموافق  57غشت سنة 5889والمتعمق بالتكويف في الدكتو ار وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  278-14المؤرخ في  23جمادى الثانية عاـ  5323الموافق  24أوت سنة 2114الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمال وسير ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  288-11المؤرخ في  55رجب عاـ  5321الموافق  51غشت سنة 2111الذي يحدد مهاـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمال وسير ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  111-11المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  5321الموافق  28ديسمبر سنة 2111الذي يحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمال وسيرها،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  211-19المؤرخ في  57شعباف عاـ  5328الموافق  58أوت سنة 2119والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شهادة الميسانس ،شهادة الماستر وشهادة الدكتو ار ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-54المؤرخ في  59ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41جانفي سنة 2154الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبموجب القرار رقـ  5511المؤرخ في  29ديسمبر سنة  2153الذي يحدد إجراءات اإلشراؼ المشترؾ عمىأطروحة الدكتو ار وكيفيات تنظيمال،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبموجب القرار رقـ  137المؤرخ في  2جواف الذي يحدد تنظيـ التكويف في الطور الثالث مف أجل الحصوؿعمى شهادة الدكتو ار .
يقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  24مف القرار رقـ  547المؤرخ في 2جواف ، 2016والمذكور أعال  ،يهدؼ
هذا القرار إلى تحديد إجراءات اإلشراؼ المشترؾ ذي الطابع الدوؿ يعمى أطروحة الدكتو ار وكيفيات
تنظيمال.
المادة  :2يهدؼ إجراء تحضير أطروحة الدكتو ار وفق صيغة اإلشراؼ المشترؾ ذي الطابع الدولي إلى تشجيع
الحركة الدولية لطمبال الدكتو ار وارساء التبادؿ العممي بيف فرؽ البحث الجزائرية واألجنبية وتطوير .
المادة  :3يخص إجراء اإلشراؼ المشترؾ ذي الطابع الدولي عمى األطروحة طالب الدكتو ار المسجل في مؤسسة
جزائرية لمتعميـ العالي ،ويخوؿ لال إجراء تسجيل آخر عمى مستوى مؤسسة التعميـ عالي أجنبية مشتركة.
يمكف مؤسسات التعميـ العالي ،أيضا ،دراسة إمكانية قبوؿ ممفات طمبة الدكتو ار المسجميف في مؤسسة
أجنبية الراغبيف في التسجيل في إطار المشترؾ بالجزائر.
يجب أف يتـ التسجيل خالؿ إحدى السداسيات الثالثة ( )3األولى مف التكويف.
المادة  :4يؤدي طالب الدكتو ار المسجل في إطار صيغة اإلشراؼ المشترؾ ذي الطابع الدولي أعمالال تحت
مراقبة ومسؤولية مشرؼ عمى األطروحة في كمتا المؤسستيف.
يمتزـ المشرفاف عمى األطروحة بممارسة مهمتها في اإلشراؼ كاممة.
المادة  : 5يمكف أف يتـ اإلشراؼ المشترؾ في إطار اتقافية تعاوف بيف المؤسستيف المعنيتيف.
المادة  :6يجسد اإلشراؼ المشترؾ ذي الطابع الدولي عمى األطروحة باتفاقية خاصة بكل تكويف تحدد اإلجراءات
اإلدارية والبيداغوجية والمالية لمتكويف عمى مستوى كل مؤسسة.
تحدد االتفاقية ،أيضا  :اسمي مؤسساتي التعميـ العالي المتعاقدتيف ،وبالنسبة لكل أطروحة دكتو ار اسـ
الطالب المعني وعنواف األطروحة واسمي المشرفيف عمى األطروحة ومخابر البحث المتقبمة والطابع
التناوبي لمتابعة التكويف ،إضافة إلى كيفيات التكفل بحركية الطالب وتنقمال.
المادة  :7يحدد مشروع اتفاقية اإلشراؼ المشترؾ ذي الطابع الدولي عمى األطروحة اسـ طالب الدكتو ار المعني ا
لذي يمضيال معيف المسؤوليف المتعهديف باإلشراؼ عمى األطروحة ،كما يخضع ،قبل تقديمال لمتوقيع مف
طرؼ مدير المؤسسة ،لمدراسة والمصادقة القبميتيف مف طرؼ الهيئة العممية المؤهمة.
يتوجب عمى مدير المؤسسة ،قبل الموافق النهائية عمى مشروع اتفاقية اإلشراؼ المشترؾ ،إحالتال عمى
المصالح المختصة عمى مستوى و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي قصد إبداء الرأي.
تعتبر االتفاقية موافقا عميها بعد ثالثيف ( )30يوما مف تاريخ استالـ السمطة الوصية لمشروع االتفاقية ما
لـ تعترض عمى ذلؾ صراحة خالؿ هذا ا ألجل.
المادة  :8يجب أف يكوف نشر نتائج البحث المشتركة عمى مستوى مخبري البحث المعنييف واستغاللها وحمايتها
مطابقا ألحكاـ اتفاقية بيف المؤسستيف أو لالتفاقية المجسدة لإلشراؼ المشترؾ ذي الطابع الدولي عمى
األطروحة.
المادة  :9تحدد االتفاقية المبرمة بيف المؤسستيف المغة التي تحرر بها أطروحة الدكتو ار .
ترفق ،وجوبا ،األطروحة المحررة بغير المغة العربية بممخص جوهري يحرر بهذ اآلخرة.
المادة  :10تتوج األطروحة بمناقشة واحدة معترؼ بها مف طرؼ المؤسستيف المعنيتيف ،ويجب أف يكوف هذا البند
منصوصا عميال ضمف أحكاـ اتفاقية اإلشراؼ المشترؾ.
المادة  :11تتشكل المجنة المشتركة لممناقشة ،التي يتـ تعيينها مف طرؼ المؤسستيف الشريكتيف ،بالتساوي مف
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممثميف عممييف لممؤسستيف.
تتضمف المجنة ستة ( )6أعضاء بمف فيهـ المشرفاف عمى األطروحة.
ال يمكف لمجنة أف تتداوؿ إال بحضور المشرفيف المسؤوليف عمى األطروحة أثناء المناقشة.
المادة  :12يجب أف تكوف قابمية مناقشة األطروحة المحضرة في إطار اإلشراؼ المشترؾ ذي الطابع الدولي
موافقة لمتنظيـ المعموؿ بال في أحد الدولتيف المعنتييف.
الما.دة  :13يجب أف تكوف قابمية مناقشة األطروحة المحضرة في إطار اإلشراؼ المشترؾ ذي الطابع الدولي
«عبارة محضرة في إطار اإلشراؼ المشترؾ ذي الطابع الدولي عمى األطروحة".
المادة  :14تخضع كيفيات اإليداع والتسجيل واعادة النسخ لمنصوص التنظيمية المتعمقة بالتكويف في الدكتو ار
سارية المفعوؿ.
المادة  :15تمغى أحكاـ القرار رقـ  1150المؤرخ في  28ديسمبر  2014والمذكور أعال .
المادة  :16يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء مؤسسات التعميـ العالي ،كل فيما يخصال  ،بتنفيذ
هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار مؤرخ في  19جكاف  2016يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسػة الكطنية العميػا لمطب البيطري الجزائر
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  14/11المؤرخ في  51جويمية سنة  ،2111المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  578/92المؤرخ في  51ماي سنة  ،5892المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  414/92المؤرخ في  55سبتمبر سنة  ،5892المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77/54المؤرخ في  41جانفي سنة  ،2154المحدد لصالحيات وزيرالتعميـ العاليوالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  253-19المؤرخ في  53جويمية سنة  ،2119المتضمف تحويل المدرسة الوطنيةلمطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة ،تسمى المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  51جواف سنة  ،2151المتضمف تزكية تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعيةلدى المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري،
يقػػػػػػرر
المػادة األكلى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري،
المػادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ :
األعضاء الدائمكف :
 –01درفمو كماؿ
 –04أميراش فوزية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

 –02سعيدي جماؿ
 –05بدوي مخموؼ

 –03قدور رشيد
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األعضاء اإلضافيكف:

 –01سميمي عبد الكريـ

 –06حسيف كريمة

 –02آيت تواتي دمحم الطاهر

المػادة الثالثة  :تسري عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى هذا القرار،
المادة الرابعة  :يكم السيػد مديػر المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطري ،بتنفيذ هذا القرار ،الذي سينشر في
النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02جكاف 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي ادمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار مؤرخ في  19جكاف  2016يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسػة العميػا لألساتػذة األغكاط

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  14/11المؤرخ في  51جويمية سنة  ،2111المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  578/92المؤرخ في  51ماي سنة  ،5892المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  414/92المؤرخ في  55سبتمبر سنة  ،5892المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77/54المؤرخ في  41جانفي سنة  ،2154المحدد لصالحيات وزيرالتعميـ العاليوالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  415-55المؤرخ في  22أوت سنة  ،2155المتضمف إنشاء مدرسة عميالألساتذة باألغواط،
ػر لممحضر المؤرخ في  18ديسمبر سنة  ،2151المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة في
 نظػ ػ ػ ًالجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لألساتذة باألغواط،
ػر لممحضر المؤرخ في  18ديسمبر سنة  ،2151المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي الموظفيف
 نظػ ػ ػ ًااإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح في لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لألساتذة باألغواط،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  18ديسمبر سنة  ،2151المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدىالمدرسة العميا لألساتذة باألغواط،
يقػػػػػػرر
المػادة األكلى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لألساتذة األغواط،
المػادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ :
األعضاء الدائمكف :
 –01جخدـ خالد
 –04برمضاف الطيب

األعضاء اإلضافيكف:

 –01بف يوب دمحم

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

 –02بممشري حاج أحمد
 –05بف حمزة أدمحم

 –03الداودي مراد
 –06رحماني يوس

 –02تاج دمحم
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المػادة  :3تسري عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكم السيػد مديػر المدرسة العميا لألساتذة األغواط ،بتنفيذ هذا القرار ،الذي سينشر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  09جكاف 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي ادمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار مؤرخ في  19جكاف  2016يتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريػة الخدمات الجامعية قسنطينة  -الخركب -

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  14/11المؤرخ في  51جويمية سنة  ،2111المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  578/92المؤرخ في  51ماي سنة  ،5892المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  414/92المؤرخ في  55سبتمبر سنة  ،5892المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77/54المؤرخ في  41جانفي سنة  ،2154المحدد لصالحيات وزيرالتعميـ العاليوالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  93/81المؤرخ في  22مارس سنة  ،5881المتضمف إنشاء الديواف الوطنيلمخدمات الجامعية وتنظيمال وعممال ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  452/14المؤرخ في  53سبتمبر سنة
،2114
 بمقتضى القػرار الوزاري المشتػرؾ المػؤرخ في  24ديسمبػر سنة  ،2154يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزاري المشتػرؾالمػؤرخ في  22ديسمبر سنة  ،2113المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة لها ومشتمالتها،
ػر لممحضرالمؤرخ في  57ماي سنة  2151المتضمف فرز النهائي لإلنتخابات الخاصة بتجديد لجنػة
 نظػ ػ ػ ًاالخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة الخروب،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  59ماي سنة  ،2151المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدىمديرية الخدمات الجامعية قسنطينة الخروب،
يقػػػػػػرر
المػادة األولى  :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة الخروب،
المػادة الثانية  :تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ :
األعضاء الدائمكف :
 –01بف ميالط يوس
 –04بوفريس نبيل
 –07حمة سمير

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

 –02بمخم إبراهيـ
 –05بوقنسوس زهية
 –08دباحي كماؿ

 –03فرحات صالح
 –06بركات دمحم أميف
 –09العايب لخميسي
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األعضاء اإلضافيكف :
 –01بوريو خالد

 –02شناح مسعود

المػادة  :3تسري عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى هذا القرار،
المادة  :4يكم السيد مديػر الخدمات الجامعية قسنطينة الخروب ،بتنفيذ هذا القرار ،الذي سينشر في النشػرة
الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  09جكاف 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي ادمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ؤرخ في  20جكاف ّ ،2016
قػرار رقػـ  714مػ ّ
المجمس العممي لممدرسة الكطنية العميا لعمػكـ البحػر كتييئػة الساحػل
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المتضمف إنشاء وتنظيـ معهد
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  495-83المؤرخ في  13غشت عاـ  1983وّ
عموـ البحر وتهيئة الساحل،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنةيحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 2005الذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  221-08المؤرخ في 11رجب عاـ  1426الموافق  14جويمية سنة 2008المتضمف تحويل معهد عموـ البحر وتهيئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذييحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ  171المؤرخ في  18مارس  2013الذي ّالبيئة والتهيئة بالمدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل
 ًالمؤرخ في  21أفريل ،2016
يقػػػػػػػػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  19مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل ،وفًقا
المادة ّ :2
لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل،
كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ّ
حػرر بالجزائر في  02جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مػؤرخ في  20جكاف  ،2016الذي ّ
ممحػق بالقػرار رقػـ  714ال ّ
المجمس العممي لممدرسة الكطنية العميا لعمػكـ البحػر كتييئػة الساحػل
الصفػة
االسـ كالمقػب
مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
حمدي بوعالـ
مدير مساعد مكم بما بعد التدرج والبحث العممي
رفاس وحيد
مديرة مساعدة مكمفة بالدراسات في التدرج والشهادات
بشاري حومة فوزية
مديرة مساعدة مكمفة بالتكويف المتواصل والعالقات الخارجية
عمواش سهيمة
رئيس قسـ البيئة والتهيئة
مزوار خودير
رئيسة قسـ الموارد الحية
أكرورعيسو شريفة
رئيسة قسـ األقساـ التحضيرية لعموـ البحر
عماروش نسيمة
رئيس المجنة العممية لقسـ البيئة والتهيئة
بمقصة رابح
رئيس المجنة العممية لقسـ الموارد الحية
حميدة فريد
رئيس المجنة العممية لقسـ األقساـ التحضيرية لعموـ البحر
سوكاف سفياف
ممثل األساتذة ذوي مص األستاذية لقسـ البيئة والتهيئة
الريد دمحم
ممثل األساتذة ذوي مص األستاذية لقسـ الموارد الحية
سمرود رشيد
ممثمة األساتذة ذوي مص األستاذية لقسـ األقساـ التحضيرية لعموـ البحر
شرناي صفية
ممثمة عف األساتذة المساعديف قسـ"أ"
محديد صونيا
مدير مخبر بحث
بولحديد مصطفى
مديرة مخبر بحث
لونشي فرياؿ
مسؤولة المكتبة
بساعو وهيبة
أستاذ بجامعة العموـ والتكنولوجيا هواري بومديف
وبادي عزيوز
أستاذ بجامعة العموـ والتكنولوجيا هواري بومديف
أكراتش جماؿ الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  20جكاف ّ ،2016
قػرار رقػـ ّ 715
الحيػة بالمدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل
لقسػـ المػكارد ّ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المتضمف إنشاء وتنظيـ معهد عموـ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 495-83المؤرخ في13غشت عاـ  1983وّ
البحر وتهيئة الساحل،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنةيحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
 2005الذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  221-08المؤرخ في 11رجب عاـ  1426الموافق 14جويمية سنة 2008المتضمف تحويل معهد عموـ البحر وتهيئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ  172المؤرخ في 18مارس  2013الذي ّالموارد الحية بالمدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الموارد الحية بالمدرسة الوطنية العميا لعموـ
 ًالبحر وتهيئة الساحل المؤرخ في  2ماي،2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقػػػػػػػػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذي رقـ 500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عاـ 1426
الموافق  29ديسمبر  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الموارد الحية بالمدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ الموارد الحية بالمدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر
المادة ّ :2
وتهيئة الساحل ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة
الساحل،كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث
ّ
العممي.
حػرر بالجزائر في  02جكاف 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحػػق بالقػػرار رقػـ 715
المػؤرخ في  20جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
المجنة العمميةلقسػـ المػكارد الحيػة بالمدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
حميدة فريد
1
رئيسةالقسـ
عيسو أكرور شريفة
2
أستاذ
سمرود رشيد
3
أستاذة محاضرة قسـ"أ"
عمواش سهيمة
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
رفاس وحيد
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
سفياف عمر
6
أستاذة مساعدة قسـ"ب"
الدوؿ سارة
7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مػؤرخ في  20جكاف ّ ،2016
قػرار رقػـ ّ 716
لقسـ األقساـ التحضيرية لعمكـ البحػر بالمدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المتضمف إنشاء وتنظيـ معهد
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  495-83المؤرخ في  13غشت عاـ  1983وّ
عموـ البحر وتهيئة الساحل،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  221-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  14جويمية سنة 2008المتضمف تحويل معهد عموـ البحر وتهيئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ األقساـ التحضيرية لعموـ البحر بالمدرسة
 ًالوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل المؤرخ في  2ماي ،2016
يقػػػػػػػػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عاـ
 1426الموافق  29ديسمبر  ،2005والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ األقساـ التحضيرية لعموـ البحربالمدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر

وتهيئة الساحل.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلقسـ األقساـ التحضيرية لعموـ البحر بالمدرسة الوطنية
المادة ّ :2
العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكّم

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل،

كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ّ

حػرر بالجزائر في  02جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحػق بالقػرار رقػـ 716
المػؤرخ في  20جكاف  ،2016الذي ّ
ّ
لقسـ األقساـ التحضيرية لعمكـ البحػر بالمدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
سوكاف سفياف
1
رئيسة القسـ
عماروش نسيمة
2
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
شرناي حمدي صفية
3
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
مخبي ذهبية
4
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
محديد صونيا
5
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
لعور أماؿ
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوعيشة فريد
7
أستاذ مساعد قسـ "ب"
بوكرت رضواف
8

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد لمقائمة
يعدؿ القرار رقـ  418المؤرخ في  24جكاف 2014
ّ
قرار رقـ  717مؤرخ في  20جكاف ّ ،2016
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة كالتييئة بالمدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015الحكومة،المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء
و
ّ
ّ
المتضمف إنشاء وتنظيـ معهد
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  495-83المؤرخ في  13غشت عاـ  1983وّ
عموـ البحر وتهيئة الساحل،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في 27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة 2005الذي يحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  221-08المؤرخ في 11رجب عاـ  1426الموافق  14جويمية سنة 2008المتضمف تحويل معهد عموـ البحر وتهيئة الساحل إلى مدرسة خارج الجامعة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبموجب القرار رقـ  418المؤرخ في  24جواف  2014الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـالبيئة والتهيئة بالمدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل،

المؤرخ في 13جواف
وبناء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل المؤرخ رقـ 520
ّ
 ً،2016
ػػػرر
يقػػػػػػػػػ ّ

المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة والتهيئة بالمدرسة
الوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة والتهيئة بالمدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر
وتهيئة الساحل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.

المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة

المادة  :3يكم

الساحل،كل فيما يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث
العممي.

حػرر بالجزائر في  02جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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يعدؿ القرار رقـ  418المؤرخ في  24جكاف 2014
ممحق بالقرار رقـ  717المؤرخ في  20جكاف  ،2016الذي ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيئة كالتييئة بالمدرسة الكطنية العميا لعمكـ البحر كتييئة الساحل
ّ
الرقـ

االسـ كالمقػب

الصفػة

1

بمقصة رابح

أستاذ،رئيس المجنة العممية لقسـ البيئة والتهيئة

مزوار خودير

رئيس قسـ البيئة والتهيئة

حمدي بوعالـ

أستاذ

2
3
4
5
6
7
8

باشاري حومة فوزية

أستاذة

قرفي مختار

أستاذ محاضر قسـ "أ"

الريد دمحم

أستاذ محاضر قسـ "أ"

دريش دمحم

أستاذ محاضر قسـ "ب"

قادة دمحم

أستاذ مساعد قسـ "ب"

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قػرار رقـ  725المؤرخ في  21جكاف  ،2016يحدد كيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخيف
في المؤسسات كالمرافق التابعة لقطاع التعميـ العالي كالبحث العممي
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى القانوف رقـ  05-85المؤرخ في  26جمادى األولى عاـ  1405الموافق  16فبراير سنة 1985والمتعمق بحماية الصحة وترقيتها ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  63منال،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  285-01المؤرخ في  6رجب عاـ  1422الموافق  24سبتمبر سنة ،2001الذي يحدد األماكف العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع ،السيما المادة  12منال،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يقػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذي رقـ  285-01المؤرخ في  6رجب عاـ 1422

الموافق  24سبتمبر سنة  ،2001والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق منع
تعاطي تبغ التدخيف في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :2يمنع تعاطي تبغ التدخيف في المقرات والهياكل التابعة لممؤسسات اآلتية:
 -1اإلدارةالمركزية:
 المكاتب اإلدارية، قاعات االجتماعات، المقهى، المطعـ. -2المؤسسات البيداغكجية:
 المدرجات، قاعات التدريس وقاعات األعماؿ الموجهة، مخابر األعماؿ التطبيقية، المكتبة، قاعات األساتذة، المكاتب اإلدارية، قاعات االجتماعات، قاعة االنترنت، النادي، وحدة الطب الوقائي، -مطعـ جامعي.
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 -3مؤسسات الخدمات الجامعية :
 األجنحة، غرؼ الطمبة، المطعـ، قاعة القراءة، قاعة االنترنت، قاعة الرياضة، المكاتب اإلدارية، وحدة الطب الوقائي، النادي. -4مؤسسات كىياكل البحث :
 المكاتب اإلدارية، مخابر البحث، قاعات االجتماعات.المادة  :3توضع إشارات ظاهرة مف قبل المؤسسة المعنية تذكر بمنع تعاطي تبغ التدخيف في األماكف المذكورة

في المادة  2أعال  ،تبيف عند االقتضاء ،المواضع التي وضعت تحت تصرؼ المدخنيف.
تجسد اإلشارة بمنع تعاطي تبغ التدخيف إما عف طريق شارة أو عف طريق ممصقة.
يجب أف تكوف ممصقة منع تعاطي تبغ التدخيف بحجـ  20سـ عمى  30سـ كحد أدنى ،كما يجب أف
تكوف بالموف األسود عمى باطف أبيض.
يجب أف تكوف إشارة "يمنع التدخيف" مقروءة ومركزة في وسط الممصقة.
المادة  :4ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  726مؤرخ في  21جكاف  2016يعدؿ القرار رقـ  137المؤرخ في  13مارس  2013الذي
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس تكجيو الككالة المكضكعاتية لمبحث في العمكـ كالتكنكلكجيا
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  398 – 11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011الذي يحدد مهاـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيمها وسيرها ،السيما المادة  8منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  19–12المؤرخ في  15صفر عاـ  1433الموافق  9يناير سنة  ،2012الذييتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا،
السيما المادة  4منال،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  137المؤرخ في  13مارس سنة  2013الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيالالوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا.
يػقػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  137المؤرخ في  13مارس سنة  2013والمذكور أعال  ،كما

يأتي:
"المادة األولى( ..........................:بدوف تغيير)....................................
يعيف بصفتهـ أعضاء مجمس توجيال الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا األشخاص اآلتية
أسماؤهـ:
السيد بوهيشة دمحم،

السيد
السيد
السيد
السيد

ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،

سنوسي صادوؽ ،ممثل وزير الدفاع الوطني،
مسعودي عبد هللا ،ممثل الوزير المكم بالمالية،
العابد سي الديف ،رئيس المجنة المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني المعني وبرمجتال وتقويمال
بويوسفي بوجمعة ،ممثل الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،

السيد بف طالب فيصل،
السيد بوخاوي رشيد،
السيد حجوطي جماؿ،

ممثل الوزير المكم
ممثل الوزير المكم
ممثل الوزير المكم

بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
بالطاقة،
بالسكف والعمراف والمدينة".

المػػادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قرار رقـ  727مؤرخ في  21جكاف  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في البيكتكنكلكجيا
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  338-07المؤرخ في  19شواؿ عاـ  1428الموافق  31أكتوبر سنة ،2007والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا ،السيما المادة  4منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،ال سيما المادة 13
والذي ّ
منال.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العمي والبحث العممي،
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يقػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  13مف المرسوـ التنفيذي رقـ  396-11المؤرخ في  28ذي الحجة عاـ 1432

الموافق  24نوفمبر سنة  2011والمشار إليال أعال  ،تحدد القائمة االسمية ألعضاء لمجمس إدارة
مركز البحث في البيوتكنولوجيا ،كما يمي:

بالنسبة لممثمي مؤسسات الدكلة :
 السيد قازد حساف ،ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،بالمالية،

 -السيد بالرة عبد الحفيع ،ممثال عف الوزير المكم

 السيد بوشموخ عبد الغاني ،ممثال عف وزير الدفاع الوطني، السيد الباي عبد الرحماف ،ممثال عف الوزير المكم -السيد بف يخم

عمي ،ممثال عف الوزير المكم

 -السيد بف تواتي عمر ،ممثال عف الوزير المكم

بالطاقة،

بالصحة والسكاف واصالح المستشفيات،

 السيد بف بمقاسـ عبد القادر ،ممثال عف الوزير المكم -السيد لباد حساف ،ممثال عف الوزير المكم

بالداخمية والجماعات المحمية،

بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،

بالنسبة لممديرية العامة لمبحث العممي كالتطكير التكنكلكجي:
 -السيد مفجخ عيسى،

بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط:
 السيد سويسي العربي، -السيد غيديري ياسيف،

بالنسبة لمباحثيف:

السيد بف سويسي شوقي،

السيدة نوي أميرة،

بالنسبة لمستخدمي دعـ البحث:
السيد شيهوب صالح،

األعضاء اآلخريف:

السيدة بف بوزة حميمة  /مديرة المركز،

السيد أبركاف عبد الحميد  /رئيس المجمس العممي،

السيد صنهاجي كماؿ  /مدير وحدة البحث.

المادة  :2يكم

السيد األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في النشرة

الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قرار رقـ  728مؤرخ في  22جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 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  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة جياللي ليابس-
 ًالمؤرخ في  26جانفي ،2015
سيدي بمعباس ّ
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة جياللي ليابس-
سيدي بمعباس.
المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة جياللي ليابس -سيدي
بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  728المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الطب بكمية الطب بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ استشفائي جامعي ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بف صابر واسيني
1
رئيس القسـ
حاج حبيب دمحم
2
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"
يقرو جميمة
3
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"
بريكسي رقيق فايزة
4
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"
بف عالؿ خديجة
5
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ"
سنونسي بريكسي رفيق
6
أستاذ مساعد استشفائي جامعي
قادي حنيفي خميل
7
أستاذ مساعد استشفائي جامعي
تيتساوي جميمة
8
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قرار رقـ  729مؤرخ في  22جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الفيزياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 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  1424الموافق 23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرهاّ ،
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة جياللي
 ًالمؤرخ في  05ماي ،2016
ليابس -سيدي بمعباس ّ
يػقػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس.
المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-
سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصال،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  729المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
شيكر فافة
1
رئيسة القسـ
بوقبريف فوزية
2
أستاذ
قادوف عبد الدايـ
3
أستاذ
عبار بوسي
4
أستاذ
صباف مختار
5
أستاذ
عامري دمحم
6
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
بف كابو فاطمة الزهراء
7
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
شيخي مميكة
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
متاجر نجاة
9
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2016

497

قرار رقـ  730مؤرخ في  22جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 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  1424الموافق 23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة جياللي
 ًالمؤرخ في  05ماي ،2016
ليابس -سيدي بمعباس ّ
يػقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس.
المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس-
سيدي بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصال،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  730المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الكيمياء بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الصفػة
الرقـ االسـ كالمقػب
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
حراش جميمة
1
رئيس القسـ
زواوي رابح مصطفى
2
أستاذ
موفق بف عمي
3
أستاذ
قمرة قدور
4
أستاذة
طالب صافية
5
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
مريف هوارية
6
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
زيزي زاهية
7
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
ضياؼ خيرة
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
لبعاد بف حفصة دمحم
9
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قرار رقـ  731مؤرخ في  22جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الرياضيات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 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  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة بجامعة جياللي
 ًالمؤرخ في  05ماي ،2016
ليابس -سيدي بمعباس ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003الم ّ
عدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العموـ الدقيقة بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصال،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202
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الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  731المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الرياضيات بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بف شهرة موفق
رئيس القسـ
هالؿ دمحم
أستاذ
بف عيسى عباس
أستاذ
وهاب عبد الغني
أستاذ
لقمش عبد القادر
أستاذ محاضر قسـ "أ"
لقمش أحمد
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
بف يمينة نعيمة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
حمري دمحم مهدي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قرار رقـ  732مؤرخ في  22جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 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  1424الموافق 23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة بجامعة
 ًالمؤرخ في  05ماي ،2016
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة بجامعة
جياللي ليابس -سيدي بمعباس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العموـ الدقيقة بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصال،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202
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الرقـ
1
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  732المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الصفػة
االسـ كالمقػب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
فرعوف كماؿ دمحم
رئيس القسـ
بوكمي حسف سفياف
أستاذ
لحيرش أحمد
أستاذ
لكريب مصطفى
أستاذ
البريشي زكريا
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عجوج رضا
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عمروف نور الديف
أستاذ محاضر قسـ "ب"
طوموح عادؿ
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عرار دمحم اسماعيل

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قرار رقـ  733مؤرخ في  22جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المكارد كالتنمية المستدامة بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 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  1424الموافق 23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الموارد والتنمية المستدامة بكمية العموـ الدقيقة
 ًالمؤرخ في  05ماي ،2016
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الموارد والتنمية المستدامة بكمية العموـ الدقيقة
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الموارد والتنمية المستدامة بكمية العموـ الدقيقة
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصال،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  733المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المكارد كالتنمية المستدامة بكمية العمكـ الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بف زاير عبد النور
1
رئيس القسـ
بف هالؿ عمر
2
أستاذ
بف ختو نور الديف
3
أستاذ
شاهد عباس
4
أستاذ
راشد جماؿ
5
حيرش هواري
أستاذ محاضر قسـ "أ"
6
أستاذ محاضر قسـ "أ"
روزاؿ حبيب
7
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بوكمي حسف دمحم األميف
8
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قرار رقـ  734مؤرخ في  22جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ الفنكف بكمية اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 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  1424الموافق 23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة
 ًالمؤرخ في  28سبتمبر ،2014
جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األولى:تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة
جياللي ليابس -سيدي بمعباس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفنوف بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصال،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7

ممحق بالقرار رقـ  734المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ الفنكف بكمية اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الصفػة

االسـ كالمقػب

ديف الهناني أحمد
خرواع توفيق
قرقوى ادريس

بف عامر حسيبة
براهيمي اسماعيل
بوعناني سمير
بوزياف رتيبة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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قرار رقـ  735مؤرخ في  22جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة العربية كآدابيا بكمية اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي اليابس -سيدي بمعباس
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 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  1424الموافق 23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابها بكمية اآلداب والمغات
 ًالمؤرخ في  15ديسمبر ،2014
والفنوف بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابها بكمية اآلداب والمغات والفنوف
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابها بكمية اآلداب والمغات والفنوف
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202
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كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ  735المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة العربية كآدابيا بكمية اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي اليابس  -سيدي بمعباس
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بركة لخضر
1
رئيس القسـ
سعيد عكاشة
2
أستاذ
عقاؽ قادة
3
أستاذ
كاممي بمحاج
4
أستاذ
بمبشير لحسف
5
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
رفاس سميرة
6
أستاذ محاضر قسـ "أ"
تيرس هشاـ
7
أستاذ محاضر قسـ "ب"
جالؿ عبد القادر
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
العشابي عبد القادر
9
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قرار رقـ  736مؤرخ في  22جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة االنجميزية بكمية اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 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  1424الموافق 23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة االنجميزية بكمية اآلداب والمغات والفنوفً
المؤرخ في  17ديسمبر ،2014
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يػقػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة االنجميزية بكمية اآلداب والمغات والفنوف
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة االنجميزية بكمية اآلداب والمغات والفنوف
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصال،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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ممحق بالقرار رقـ  736المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة االنجميزية بكمية اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

االسـ كالمقػب

وراد بمعباس
بوعجاج سيدي دمحم فاروؽ
بجاوي فوزية
مربوح زواوي
مستاري هند أماؿ
بف عيسى فوزية
زوليـ حجمة
بمحسف عباسية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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قرار رقـ  737مؤرخ في  22جكاف  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  141-89المؤرخ في  29ذي الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سيدي بمعباس،
ّ
المعدؿ وال ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق 23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات والفنوفً
المؤرخ في  17ديسمبر ،2014
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ّ
يػقػػػػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات والفنوف
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة
جياللي ليابس -سيدي بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصال،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ممحق بالقرار رقـ 737المؤرخ في  22جكاف  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب كالمغات كالفنكف بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8

االسـ كالمقػب
مالؾ جياللي
مقدـ خديجة
ميسوري بمعباس
بوتفميقة يمينة
سهمي يمينة
عثماف يحي عبد الجبار
المستاري حبيب
بف حدو خيرة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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المؤرخ في  16مارس 2016
يعدؿ القرار رقـ 166
قرار رقـ  738مؤرخ في  22جكاف ّ 2016
ّ
حدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ بكمية
الم ّ
اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 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  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 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 166المؤرخ في  16مارس  2016الذي ّ
ّ
اإللكترونيؾ بكمية الهندسة الكهربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس،
المؤرخ في  23ماي ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس رقـ ّ 671
 ًيػقػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية
الهندسة الكهربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكمية الهندسة الكهربائية بجامعة جياللي
ليابس -سيدي بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

حدد
يعدؿ القرار رقـ 166
المؤرخ في  16مارس  2016الم ّ
ممحق بالقرار رقـ  738المؤرخ في  22جكاف  2016الذي ّ
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكتركنيؾ بكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الصفػة
االسـ كالمقػب
الرقـ
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
شاللي دمحم
1
رئيس القسـ
بف خموؽ قدور
2
أستاذ
محجوب زوبير
3
أستاذ
عبيد حمزة
4
أستاذ
طالب نصر الديف
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
شيكر المزوار ميمود
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
خضراوي دمحم
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف شيخ قادة
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
برحاؿ بمعباس
9
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحدد
المؤرخ في  16مارس 2016
يعدؿ القرار رقـ 167
ّ
مؤرخ في  22جكاف ّ 2016
ّ
قرار رقـ ّ 739
لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 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  1424الموافق  23غشت سنةالمتم ـ،
يحد د مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
ّ
 2003الذي ّ
المعد ؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحد د القا ئمة االسمية ألعضاء المجمس
 وبموجب القرار رقـ 167المؤرخ في  16مارس  2016الذي ّ
ّ
العممي لكمية الهندسة الكهربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس،
المؤرخ في  23ماي ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس رقـ ّ 671
 ًيػقػػػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :يهدؼ هذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الهندسة الكهربائية
بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الهندسة الكهربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي
بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بهذا القرار.
المادة  :3يكم المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس ،كل فيما
يخصال ،بتطبيق هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  00جكاف 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

المؤرخ في  16مارس 2016
يعدؿ القرار رقـ 167
ممحق بالقرار رقـ  739المؤرخ في  22جكاف  2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
ّ

الرقـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسـ كالمقػب

بف داود عبد البر
حجري سمير
خثير دمحم
محجوب زوبير
سايح هواري
سقاؿ سيدي دمحم
بف خموؽ قدور
شاللي دمحم
شواكري سيد أحمد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفػة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ اإللكتروتقني
عميد الكمية
بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد مكّم
ّ
التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية
نائب العميد مكّم بما بعد ّ
رئيس قسـ اإللكتروتقني
رئيس قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية
رئيس قسـ اإللكترونيؾ
رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ
رئيس المجنة العممية لقسـ االتصاالت السمكية والالسمكية
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10
11
12

بف طاع هللا عبد الرحيـ
بونونة عبد الناصر
عناني معاشو

رئيس المجنة
أستاذ ،ممثّل
أستاذ ،ممثّل

23
24
25

تيممانتيف عمار
رمضاني يوس
براهامي مصطفى

مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

26

األحمر سيد أحمد
نعوـ رافح
عياد عبد الغاني
برحاؿ بمعباس
غزاؿ فتيحة
طالب نصر الديف
كباب زوبير
بف عمارة زينب
عبيد حمزة
جباري عمي

درويش عبد الحفيع

العممية لقسـ اإللكتروتقني
األساتذة عف قسـ اإللكترونيؾ
األساتذة عف قسـ اإللكترونيؾ

أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية
أستاذ ،ممثّل األساتذة عف قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،ممثّل األساتذة عف قسـ اإللكتروتقني
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

مسؤوؿ مكتبة الكمية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػرار رقـ  742مؤرخ في  26جكاف  ،2016يعدؿ القرار رقـ  143المؤرخ في  04أفريل  2012الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة الككالة الكطنية لتثميف نتائج البحث كالتنمية التكنكلكجية ،المعدؿ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  137-98المؤرخ في  6محرـ عاـ  1419الموافق  3مايو سنة  ،1998والمتضمفإنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها السيما المادة  9منال،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذي 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.
يػقػػػػػػػػػػػرر
المادة األكلى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  143المؤرخ في  04أفريل  ،2012المعدؿ ،والمذكور أعال ،
وتحرركما يأتي:
" المادة األولى(.........................:بدوف تغيير)...................................
يعيف بصفتهـ أعضاء في مجمس إدارة الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
األشخاص اآلتية أسماؤهـ:
 السيد ياسع نور الديف ،ممثل الوزير المكم -السيد أولصاب عمراف ،ممثل الوزير المكم

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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-

السيد ممواح حساف ،ممثل وزير الدفاع الوطني،
السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة الوزير المكم بالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
السيدة بوتيرة شهرزاد ،ممثمة الوزير المكم بالطاقة،
السيدة سيد عمي وردية زوجة كوديل ،ممثمة الوزير المكم بالصناعة والمناجـ،
السيدة سعيداني رشيدة ،ممثمة الوزير المكم بالسكف والعمراف والمدينة،
السيد بوسعيد فيصل ،ممثل عف مجمع الصناعات الغذائية "أقرودي "،(SPA AGRODIV) ،
السيد أولي السعيد ،ممثل عف شركة تسيير مساهمات الدولة لممناجـ،(SGP SOMINES) ،
السيدة شارب شافية ،ممثمة عف مجمع إمتاؿ شركة ذات أسهـ،(IMETAL SPA) ،
السيد خوجة دمحم ،ممثل عف شركة تسيير مساهمات الدولة لألشغاؿ العمومية،(SGP SINTRA) ،
السيد بوارشة سميـ ،ممثل الغرفة الوطنية لمفالحة،
السيدة حشاد فاطمة الزهراء ،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 بممهدي عبد الحفيع ،مدير عاـ لممعهد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية"،

المادة  :2ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  02جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قػرار مؤرخ في  28جكاف  2016يتضمف إنشاء كتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى المدرسػة العميػا لألساتػذة مستغانػـ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماي سنة  ،1982المحدد لمحتوى الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويمها،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدمات اإلجتماعية، بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصالحيات وزيرالتعميـ العاليوالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  231-14المؤرخ في  25أوت سنة  ،2014المتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذةبمستغانـ،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  08ماي سنة  ،2015المتضمف تزكية تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدىالمدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ،
يػقػػػػػػػػػػػرر
المػادة األكلى :تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى المدرسة العميا لألساتذة مستغانـ،
المػادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤهـ :
األعضاء الدائمكف:
 –01مشداف دمحم
 –04مكريطار توفيق

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

 –02عبد العزيز إيدير مميكة
 –05بولغنـ توفيق

 –03خوجة رابح
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األعضاء اإلضافيكف :

 –01عمامرة العيد

 –02عمارة عبد هللا

 –03بف حيموف خديجة

المػادة  :3تسري عهدة هذ المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكم السيػد مديػر المدرسة العميا لألساتذة مستغانـ ،بتنفيذ هذا القرار ،الذي سينشر في النشرة الرسمية
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08جكاف 0202

ع/كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األميف العاـ
صديقي ادمحم دمحم صالح الديف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػ
ػػػػ
ػػػ
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مؤرخ في  02أفريل ُ ،2016متضمف كضع جزء مف ىياكل
ُمقرر رقـ ّ 207
مخابر البحث بالقطب الجامعي تارقة أكزمكر بجامعة بجاية ،تحت تصرؼ
الككالة المكضكعاتية لمبحث في عمكـ الطبيعة كالحياة ببجاية

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15
ّ
 ُوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ.
 بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ  1419الموافق  7ديسمبر ،1998والمتضمف إنشاء جامعة بجاية ،المعدؿ والمتـ.

المؤرخ في  08ربيع الثاني عاـ  1433الموافق أوؿ مارس سنة
وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 97-12
ّ
 ُ ،2012والمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة ببجاية.
المؤرخ في  19ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 ،2013الذي ّ
يػُػقػػػػػػرر

الم ّبيف في
المادة األكلىُ :يوضع جزء مف هياكل مخابر البحث بالقطب الجامعي تارقة أوزمور بجامعة بجايةُ ،
المرفق ،تحت تصرؼ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة ببجاية.
الممحق ُ
ُ

ومراقبة التسيير باإلدارة المركزية لو ازرة التعميـ العالي والبحث
المادة ُ :2يكّم كل مف ،مدير الميزانية والوسائل ُ
العممي ،ومدير التنمية واالستشراؼ بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،والمدير العاـ لمبحث العممي
والتطوير التكنولوجي ،ومدير جامعة بجاية ،ومدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة

سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المقرر الذي ُ
ببجاية ،بتنفيذ هذا ُ

حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طػاىر حجػار

المتضمف كضع جزء مف ىياكل مخابر البحث بالقطب
بالمقر رقـ207
ّ
المؤرخ في  02أفريل ُ 2016
ُمػمػػػحق ُ
الجامعي تارقة أكزمكر بجامعة بجاية ،تحت تصرؼ الككالة المكضكعاتية لمبحث في عمكـ الطبيعة كالحياة ببجاية.

الطػابق الرابع :مساحتو االجمالية  64828ـ 2يتككف مف اليياكل التالية.
المخبر :01مساحتو االجمالية  24327ـ 2يتككف مف:
 رواؽ مساحتال  39,5ـ.2
 مخزف مساحتال  14,9ـ.2
 مكتب أمانة المدير مساحتال 13,10ـ.2
 مكتب المدير مساحتال 15,30ـ.2
 قاعة التحضير مساحتها 12,50ـ.2
 قاعة التجارب رقـ ( )01مساحتها 32,30ـ.2
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 قاعة التجارب رقـ ( )02مساحتها 25,40ـ.2
 قاعة التجارب رقـ ( )03مساحتها 29,90ـ.2
 قاعة التجارب رقـ ( )04مساحتها 29,90ـ.2
 قاعة التجارب رقـ ( )05مساحتها 30,90ـ.2
المخبر :02مساحتو االجمالية  23729ـ
 رواؽ مساحتال  39,5ـ.2
 مخزف مساحتال  10,7ـ.2










المخبر:03

2

يتككف مف:

مكتب أمانة المدير مساحتال 13,10ـ.2
مكتب المدير مساحتال 15,30ـ.2
قاعة التحضير مساحتها 12,50ـ.2
قاعة التجارب رقـ ( )01مساحتها 32,30ـ.2
قاعة التجارب رقـ ( )02مساحتها 25,40ـ.2
قاعة التجارب رقـ ( )03مساحتها 29,90ـ.2
قاعة التجارب رقـ ( )04مساحتها 29,90ـ.2
قاعة التجارب رقـ ( )05مساحتها 29,30ـ.2

مساحتو االجمالية  119210ـ 2يتككف مف:
رواؽ مساحتال 10,00ـ.2
مكتب المدير ومكتب األمانة مساحتال 26,9ـ.2
مكتب رقـ  01مساحتال 18,1ـ.2
مكتب رقـ  02مساحتال 15,1ـ.2
مكتب رقـ  03مساحتال 13,4ـ.2
مكتب رقـ  04مساحتال 18,1ـ.2







 مكتب رقـ  05مساحتال 17,3ـ.2

الطػابق الخامس :مساحتو االجمالية 16525ـ 2يتككف مف اليياكل التالية.
مخبر :مساحتو االجمالية 119210ـ 2يتككف مف:
 رواؽ مساحتال  10,00ـ.2
 مكتب المدير ومكتب األمانة مساحتال 26,9ـ.2
 مكتب رقـ  01مساحتال 18,1ـ.2
 مكتب رقـ  02مساحتال 15,1ـ.2
 مكتب رقـ  03مساحتال 13,4ـ.2
 مكتب رقـ  04مساحتال 18,1ـ.2
 مكتب رقـ  05مساحتال 17,3ـ.2

مساحة الطابقيف الرابع كالخامس باإلضافة إلى األجزاء المشتركة (األركقة ،البيك )......تقدر بػػ  81423ـ.2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  02أفريل  ،2016متضمف تخصيص قطعة أرضية عمى مستكى
ُمقرر رقـ ّ 208
ُ
المدرسة الكطنية العميا لمفالحة ،إلنجاز مقر الككالة المكضكعاتية لمبحث في العمكـ كالتكنمكجيا
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15
ّ
 ُوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
مؤرخ في  15صػفر عاـ  1433الموافق  9يناير سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  19-12ال ّالمتضمف تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي ،إلى وكالة موضوعاتية لمػبحث في العموـ والتكنولوجيا،

المؤرخ في  19ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 ،2013الذي ّ
يػُػقػػػػػػرر
المادة األكلى :تُخصص قطعة أرضية مساحتها  700ـ 2واقعة عمى مستوى المدرسة العميا لمفالحة ،إلنجاز مقر
الوكالة الموضوعاتية لمػبحث في العموـ والتكنولوجيا.

ومراقبة التسيير باإلدارة المركزية لو ازرة التعميـ العالي والبحث
المادة ُ :2يكّم كل مف ،مدير الميزانية والوسائل ُ
العممي ،ومدير التنمية واالستشراؼ بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،والمدير العاـ لمبحث العممي
والتطوير التكنولوجي ،ومدير الوكالة الموضوعاتية لمػبحث في العموـ والتكنولوجيا ،ومدير المدرسة

العميا لمفالحة ،بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في الجريدة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  02أفريل 2016
مقرر رقـ ّ 209
ّ
يتضمف إلغػاء المنح المؤقت لصفقة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ السيما المادة  114منال؛
ّ
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 المرسوـ التنفيذي رقـ 405-11المؤرخ في  03محرـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ّ ،2011المرسوـ التنفيذي رقـ  140-89المؤرخ في  1أوت  1989والمتضمف إنشاء جامعة سطي 1؛
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وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/010المتعمقة بتجهيز
 ًقاعة بنظاـ المحاضرة بالفيديو ) (visioconférenceلكمية الطب بجامعة سطي  ،1الصادر بجريدتي" Le
 "Courrier d’Algérieبتاريخ  16جويمية  2015و"المساء " بتاريخ  19جويمية 2015؛

 وبناء عمى عدـ إستجابة الشركة ذات المسؤولية المحدودة  WMCلإلعذارات الموجهة لها مف قبل مدير جامعةسطي 1؛

السيد مدير جامعة سطي ،1
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2016/70المؤرخ في  01فيفري  2016الوارد عف ّ
 ًالمتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة؛
يقػػػػػػػػػ ّػػرر
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  114الفقرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/010المتعمقة بتجهيز قاعة بنظاـ المحاضرة

بالفيديو ) (visioconférenceلكمية الطب بجامعة سطي  ،1الصادر بجريدتي" Le Courrier

 "d’Algérieبتاريخ  16جويمية  2015و"المساء " بتاريخ  19جويمية 2015؛

المادة  :2يكّم

المقرر.
مدير جامعة سطي  ،1بتطبيق أحكاـ هذا ّ

المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة : 3ينشر هذا ّ

حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  129المؤرخ في  01فيفري 2016
مقرر رقـ  210مؤرخ في  02أفريل  ،2016يتمـ ال ّ
ّ
يتضمف الترخيص بالشركع في تنفيذ نفقتي إطعاـ كنقل الطمبة الجامعييف
بعنكاف السنة المالية  2016لفائدة مديريات الخدمات الجامعية
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ؛
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

 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  2013الذي

يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي؛
ّ
المقرر رقـ  129المؤرخ في  01فيفري  2016المتضمف الترخيص بالشروع في تنفيذ نفقتي إطعاـ
 وبمقتضى ّونقل الطمبة الجامعييف بعنواف السنة المالية  2016لفائدة مديريات الخدمات الجامعية؛
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 -وبناء عمى اإلرساؿ رقـ /657د.وخ.ج 2016/المؤرخ في  08مارس 2016لمسيد المدير العاـ لمديواف الوطني

لمخدمات الجامعية ،المتعمق بطمب ترخيص الشروع في تنفيذ نفقة نقل الطمبة الجامعييف ،لمسنة المالية 2016
لفائدة مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزو وسط؛

 ونظ ار لعدـ تمكف المصمحة المتعاقدة مف إتماـ اإلجراء الخاص بإبراـ صفقة نقل الطمبة الجامعييف بعنواف السنةالمالية  ،2016فيما يخص حصة النقل شبال الحضري؛

 ونظ ار لمطابع اإلستعجالي المتعمق بنقل الطمبة الجامعييف؛يقػػػػػػػػػػػػّرر

المقرر رقـ  129المؤرخ في  01فيفري  ،2016المشار إليال أعال  ،كما هو محدد في
المادة األكلى:يتمـ ممحق ّ
الجدوؿ الممحق بهذا المقرر.

المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :2ينشر هذا ّ

حػرر بالجزائر في  20أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طػاىر حجػار

ممحق لممقرر رقـ  210المؤرخ في  02أفريل 2016
يخص مديرية الخدمات الجامعية لتيزي كزك  -كسط لسنة .2016

-

مديريات الخدمات الجامعية
تيزي كزك ‒ كسط

صفقة اإلطعاـ
بدكف تغيير

صفقة النقل

حصة  :النقل شبو الحضري

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر مؤرخ في  06أفريل  2016يتضمف تحديد المناصب المالية الشاغرة عمى مستكى
الجامعات بعنكاف سنة  2015كتكزيعيا بيف أنماط التكظيف كالترقية

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عاـ  1427الموافق  15يوليو سنة  2006المتضمف

القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية ومجمل القوانيف األساسية الخاصة المتخذة لتطبيقال،

بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  99-90المؤرخ في  1رمضاف عاـ  1410الموافق  27مارس سنة 1990

المتعمق بسمطة التعييف والتسيير اإلداري بالنسبة لمموظفيف وأعواف اإلدارة المركزية والواليات والبمديات والمؤسسات

العمومية ذات الطابع اإلداري،

بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادى الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

 2003الذي يحدد مهاـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدؿ والمتمـ،

بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  3جمادى الثاني عاـ  1433الموافق  25أبريل سنة 2012

المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

السيما المادة  5منال،
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يػػػقػػػػرر

المادة األكلى :تحدد المناصب المالية الشاغرة عمى مستوى الجامعات بعنواف سنة  ،2015وتوزيع حسب
المؤسسات وأنماط التوظي

المػادة :2يكم

البشرية).

والترقية وفقا لمجداوؿ المرفقة (الموجودة عمى مستوى مديرية الموارد

مدراء الجامعات بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  22أفريل 0202

ع /كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
مدير المكارد البشرية
أمير قاسـ داكدي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر مؤرخ في  06أفريل  2016يتضمف تحديد المناصب المالية الشاغرة عمى مستكى
المراكز الجامعية بعنكاف سنة  2015كتكزيعيا بيف أنماط التكظيف كالترقية

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عاـ  1427الموافق  15يوليو سنة  2006المتضمف

القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية ومجمل القوانيف األساسية الخاصة المتخذة لتطبيقال،

بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  99-90المؤرخ في  1رمضاف عاـ  1410الموافق  27مارس سنة 1990

المتعمق بسمطة التعييف والتسيير اإلداري بالنسبة لمموظفيف وأعواف اإلدارة المركزية والواليات والبمديات والمؤسسات
العمومية ذات الطابع اإلداري،

بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16سبتمبر سنة 2005
الذي يحدد مهاـ المراكز الجامعية والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،

بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  3جمادى الثاني عاـ  1433الموافق  25أبريل سنة 2012

المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،
السيما المادة  5منال،

يػػػقػػػػرر

المادة األكلى :تحدد المناصب المالية الشاغرة عمى مستوى المراكز الجامعية بعنواف سنة  2015وتوزيع حسب
المؤسسات وأنماط التوظي

البشرية).

المػػػادة  :2يكم

والترقية وفقا لمجداوؿ المرفقة (الموجودة عمى مستوى مديرية الموارد

مدراء المراكز الجامعية بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث

العممي.
حػرر بالجزائر في  22أفريل 0202

ع /كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
مدير المكارد البشرية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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مقرر مؤرخ في  06أفريل  2016يتضمف تحديد المناصب المالية الشاغرة عمى مستكى
المدارس خارج الجامعة بعنكاف سنة  2015كتكزيعيا بيف أنماط التكظيف كالترقية

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادى الثانية عاـ  1427الموافق  15يوليو سنة  2006المتضمف

القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية ومجمل القوانيف األساسية الخاصة المتخذة لتطبيقال،

بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  99-90المؤرخ في  1رمضاف عاـ  1410الموافق  27مارس سنة 1990

المتعمق بسمطة التعييف والتسيير اإلداري بالنسبة لمموظفيف وأعواف اإلدارة المركزية والواليات والبمديات والمؤسسات
العمومية ذات الطابع اإلداري،

بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عاـ  1426الموافق  16سبتمبر سنة 2005

الذي يحدد مهاـ المدارس خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،

بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  194-12المؤرخ في  3جمادى الثاني عاـ  1433الموافق  25أبريل سنة 2012
المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات و االمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات واإلدارات العمومية واجرائها،

السيما المادة  5منال،

يػػػقػػػػرر

المادة األكلى :تحدد المناصب المالية الشاغرة عمى مستوى المدارس خارج الجامعات بعنواف سنة  2015وتوزيع
حسب المؤسسات وأنماط التوظي

الموارد البشرية).

المػػػػادة  :2يكم

والترقية وفقا لمجداوؿ المرفقة (الموجودة عمى مستوى مديرية

مدراء المدارس خارج الجامعة بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي.
حػرر بالجزائر في  22أفريل 0202

ع /كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
مدير المكارد البشرية
أمير قاسـ داكدي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  10أفريل 2016
مقرر رقـ ّ 234
ّ
يتضمف إلغػاء المنح المؤقت لصفقة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010لمتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ السيما المادة  114منال؛
ّ
المعدؿ وا ّ
 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 العاليو البحث العممي؛
 2013الذي ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  462-12المؤرخ في 14رجب  1433الموافق  04جواف سنة ،2012والمتضمف إنشاء جامعة خنشمة؛

وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  ،2015/02المتعمقة بإقتناء
 ًتجهيزات عممية وبيداغوجية لممخابر بجامعة خنشمة الخاصة بالحصة رقـ " 02إقتناء تجهيزات عممية وبيداغوجية
لمخبر الهندسة الميكانيكية" ،الصادر بجريدتي"أصداء الشرؽ" بتاريخ  08أكتوبر  2015و" "L’Estبتاريخ 14
أكتوبر2015؛

السيد مدير جامعة خنشمة بالنيابة،
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2016/40المؤرخ في  08مارس  2016الوارد عف ّ
 ًالمتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة؛
يقػػػػػػػػ ّػػرر
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  114الفقرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  ،2015/02المتعمقة بإقتناء تجهيزات عممية

وبيداغوجية لممخابر بجامعة خنشمة الخاصة بالحصة رقـ " 02إقتناء تجهيزات عممية وبيداغوجية
لمخبر الهندسة الميكانيكية" ،الصادر بجريدتي"أصداء الشرؽ" بتاريخ  08أكتوبر  2015و" "L’Est

بتاريخ  14أكتوبر2015؛

المقرر.
مدير جامعة خنشمة بالنيابة ،بتطبيق أحكاـ هذا ّ

المادة  :2يكّم
المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :3ينشر هذا ّ

حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  10أفريل 2016
مقرر رقـ ّ 235
ّ
يتضمف إلغػاء المنح المؤقت لصفقة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ السيما المادة  114منال؛
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015الحكومة،المعدؿ؛
المتضمف تعييف أعضاء
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي؛
 2013الذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  462-12المؤرخ في 14رجب  1433الموافق  04جواف سنة ،2012والمتضمف إنشاء جامعة خنشمة؛
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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وبناءا عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  ،2015/11المتعمقة بإنجاز 05
 ًمخابر لمبحث لفائدة جامعة خنشمة الصادر بجريدتي " "Le Courier d’Algerieو" "EDOUGH NEWS
بتاريخ  01فيفري 2016؛
 وبناء عمى طمب مقاولة شرفي عبد الجميل المتعمق بالتنازؿ عف الصفقة بتاريخ  07فيفري 2016؛السيد مدير جامعة خنشمة بالنيابة،
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2016/41المؤرخ في  08مارس  2016الوارد عف ّ
 ًالمتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة؛
يقػػػػػػػػ ّػرر

المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  114الفقرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  ،2015/11المتعمقة بإنجاز  05مخابر لمبحث

لفائدة جامعة خنشمة الصادر بجريدتي" "Le Courier d’Algerieو" "EDOUGH NEWSبتاريخ

 01فيفري 2016؛

المقرر.
مدير جامعة خنشمة بالنيابة ،بتطبيق أحكاـ هذا ّ

المادة  :2يكّم
المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :3ينشر هذا ّ

حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  10أفريل 2016
مقرر رقـ ّ 236
ّ
يتضمف إلغػاء إجراءات اإلستشارة رقـ 2015/02

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ السيما المادة  114منال؛
ّ
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 مقرها وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة لها ومشتمالتها؛

وبناء عمى اإلعالف عف عدـ جدوى لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/01المتعمقة بالحصة رقـ
 ً( 08الخبز العادي 250غ) الصادر بجريدة "البالد" بتاريخ  15مارس 2016؛
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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السيد مدير الخدمات الجامعية
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2016/80المؤرخ في 15مارس  ،2016الوارد مف ّ
 ًباتنة بوعقاؿ المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء إجراءات اإلستشارة رقـ .2015/02
يقػػػػػػ ّػرر
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  114الفقرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعال  ،تمغى
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
إجراءات اإلستشارة لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/01المتعمقة بالحصة رقـ 08

(الخبز العادي 250غ) الصادر بجريدة "البالد" بتاريخ  15مارس 2016؛
المقرر.
مدير الخدمات الجامعية باتنة بوعقاؿ بتطبيق أحكاـ هذا ّ

المادة  :2يكّم
المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :3ينشر هذا ّ

حػرر بالجزائر في  02أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  254مؤرخ في  28أفريل  ،2016يتضمف تحكيل كل اليياكل التابعة سابقاً
لممدرسة الكطنية العميا لمبيطرة،لفائدة المدرسة التحضيرية لعمكـ الطبيعة كالحياة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15
ّ
و ُوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ.
المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14جويمية 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 214-08ّ
والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة إلى مدرسة خارج الجامعة.
المؤرخ في  23محرـ عاـ  1430الموافق  20جانفي 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 21-09ّ
والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية لعموـ الطبيعة والحياة.
المؤرخ في  19ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 ،2013الذي ّ
يقػػػػػػػػػػػرر

المبينة في ممحق هذا المقرر،
حوؿ كل الهياكل التابعة سابقاً لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة،
ّ
المادة األكلى :تُ ّ
لفائدة المدرسة التحضيرية لعموـ الطبيعة والحياة.

المؤرخ في  03أكتوبر  2015المتضمف تحويل بعض الهياكل ،التابعة
المادة ُ :2تمغى أحكاـ المقرر رقـ 534
ّ
سابقاً لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة ،لفائدة المدرسة التحضيرية لعموـ الطبيعة والحياة.
المادة  :3يتكّفل مدير المدرسة التحضيرية لعموـ الطبيعة والحياة ،بمصاري
بهذ الهياكل.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 ومدير، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي،كل مف

يكّم:4 المادة
 ومدير المدرسة التحضيرية لعموـ الطبيعة،التنمية واالستشراؼ بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي
 بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ، ومدير المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة،والحياة

.العالي والبحث العممي

0202  أفريل08 حػرر بالجزائر في

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ً يتضمف تحكيل اليياكل التابعة سابقا،2016  أفريل28  المؤرخ في254 بالمقر رقـ
ُ ُمػمػػػحق
 لفائدة المدرسة التحضيرية لعمكـ الطبيعة كالحياة،لممدرسة الكطنية العميا لمبيطرة

Les structures à affecter se composent de :
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Laboratoire de physiologie animale (paillasse sèche) 30 places
Laboratoire de Biochimie paillasse humide 20 places
Laboratoire de reproduction paillasse sèche 15 places
Laboratoire d’Histologie paillasse humide 30 places
Salle d’anatomie surface 35m2
Laboratorie d’Hidaoa en dur paillasse humide 15 places
Laboratoire Zootechnie paillasse humide 15 places et un box
Clinique Canine 65m2
Salle de bibliothèque 50m2
Salle de cours (A) 50 places
Salle de cours (B) 50 places
Salle de cours (D) 50 places
Salle de cours (E) 50 places
Salle de cours (F) 50 places
Salle de chirurgie 40m2
Salle d’anatomie Pathologique-autopsie 35m2
Salle informatique étudiants 25m2
02 Salles informatique (personnel et enseignants) (2x15m2)
Ensemble administratif en dur (R+1) 10 bureaux, et une sale de reunion, magasin
et box de stockage et ensemble de locaux administratifs.
Ensemble de bureaux enseignants et camptable 19 bureaux
Service audiovisuel 15m2
Bureau medical 15m2
Atelier parc auto et dependence en dur 50m2
Salle d’archive 30m2
Clapier et dependence 40m2
Salle de tirage 15m2
Salle de priére 12m2
Loges gardien et standard 15m2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

2016 الثالثي الثاني

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

مؤرخ في  28أفريل ُ ،2016متضمف إلحاؽ المحطة التجريبية لمبحث حكؿ المناطق الجافة
ُمقرر رقـ ّ 255
لبني عباس كالية بشار التابعة لجامعة العمكـ كالتكنكلكجيا ،بمركز البحث العممي كالتقني لممناطق الجافة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15
ّ
 ُوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ.
المؤرخ في  07جمادى الثانية ،الموافق  14ديسمبر سنة ،1991
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 496-91ّ
المتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لممناطق الجافة ،المعدؿ والمتمـ.
المؤرخ في  19ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 ،2013الذي ّ
 -وبمقتضى المقرر الوزاري رقـ  262المؤرخ في  07ديسمبر  1994المتضمف إلحاؽ وحدة البحث حوؿ المناطق

الجافة بجامعة هواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ،والمتكوف مف محطتيف تجريبتيف مف بينهما محطة ببني عباس
والية بشار.

يػقػػػػػػػػػرر

المادة األكلىُ :تمحق المحطة التجريبية لمبحث حوؿ المناطق الجافة ببني عباس والية بشار التابعة حاليا لجامعة
العموـ والتكنولوجيا ،بمركز البحث العممي والتقني لممناطق الجافة.

المادة  :2تمغى أحكاـ المقرر رقـ  262المؤرخ في  07ديسمبر  1994المتضمف إلحاؽ المحطة التجريبية لمبحث
حوؿ المناطق الجافة ببني عباس والية بشار ،إلى جامعة هوار بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

ومراقبة التسيير باإلدارة المركزية لو ازرة التعميـ العالي
المادة ُ :3يكّم كل مف السادة ،مدير الميزانية والوسائل ُ
والبحث العممي ،ومدير التنمية واالستشراؼ بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،والمدير العاـ لمبحث
العممي والتطوير التكنولوجي ،ومدير جامعة العموـ والتكنولوجيا باب الزوار ومدير مركز البحث العممي

والتقني لممناطق الجافة ،بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في الجريدة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مقرر رقـ  256مؤرخ في  28أفريل  ،2016يحدد تشكيمة لجنة
ّ
التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة خميس مميانة

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتمـ؛
 بمقتضى القانوف رقـ  29-90المؤرخ في أوؿ ديسمبر سنة  1990والمتعمق بالتهيئة والتعمير،ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  07-94المؤرخ في  18مايو سنة  1994والمتعمق بشروط اإلنتاج المعماريالمعدؿ؛
وممارسة مهنة المهندس المعماري،
ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14ماي  2015المتضمفتعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 247-15المؤرخ في  2ذي الحجة عاـ  1436الموافق  16سبتمبر ،2015المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ ،السيما المادة  48الفقرة  8منال؛
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  247-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1436الموافق  4جواف سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذي ّ

 وبموجب القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  15مايو سنة  1988والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيذ األشغاؿ فيالمعدؿ؛
ميداف البناء وأجر ذلؾ،
ّ

محل
 بناء عمى القرار الوزاري رقـ  492المؤرخ في  4أوت 2011ّ
المحدد قائمة المشاريع التي يجب أف تكوف ّ
مسابقة؛
المحدد لتشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات
 بناء عمى القرار الوزاري رقـ  578المؤرخ في  19أكتوبر 2015ّ
المعمارية لدى المركز الجامعي لخميس مميانة،

 بناء عمى اقتراح مدير جامعة خميس مميانة،يقػػػػػػػػػػّرر
المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  48الفقرة  8مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  2ذي الحجة

عاـ  1436الموافق  16سبتمبر سنة  ،2015والمذكور أعال  ،يهدؼ هذا المقرر إلى تشكيل لجنة

التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة خميس مميانة،

المادة  :2تتشكل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة خميس مميانة مف:
السيد :عيالـ الحاج،
ّ
السيدة :بومديف مريـ،
ّ

السيدة  :بف موسى نادية،
ّ
السيدة  :بمشهب عائشة،
ّ
السيد :تيطاوني بمقاسـ،
ّ
السيد :ريشة إبراهيـ،
ّ

جامعة خميس مميانة،

ئيسا،
ر ً

جامعة خميس مميانة،

عضوا،
ً

عضوا
ً

جامعة خميسمميانة،

عضوا،
ً

مديرية التعميير والبناء،

عضوا،
ً

مديرية السكف والتجهيزات العمومية،

عضوا،
ً

هيئة المراقبة التقنية لمبناء،

المادة  :3تمغى أحكاـ المقرر رقـ  578المؤرخ في  19أكتوبر  2015المشار إليال أعال ،
المادة  :4يكّم

المقرر.
مدير جامعة خميس مميانة ،بتنفيذ أحكاـ هذا ّ

حػرر بالجزائر في  08أفريل 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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مؤرخ في  24ماي  ،2016يتضمف كضع جزء مف ىياكل مدرسة الدراسات
ُمقرر رقـ ّ 290
العميا التجارية ،ككذا جزء مف ىياكل المدرسة الكطنية العميا لممناجمنت بالقميعة كالية تيبازة،
تحت تصرؼ المدرسة التحضيرية لمعمكـ االقتصادية التجارية كعمكـ التسيير

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15
ّ
 ُوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ.
المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 500-05ّ
 2005الذي يحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.

المؤرخ في  3ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  9أبريل سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 116-08ّ
المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.
المؤرخ في  23محرـ عاـ  1430الموافق  20يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 23-09ّ
المتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير.
المؤرخ في  23شواؿ عاـ  1430الموافق  12أكتوبر سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 330-09ّ
والمتضمف تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة.

المؤرخ في  19ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 ،2013الذي ّ
المؤرخ في  5محرـ عاـ  1435الموافق  9نوفمبر سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 372-13ّ
المتضمف نقل مقر مدرسة الدراسات العميا التجارية.

الحجة عاـ  1435الموافق  28سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  271-14المؤرخ في  4ذيّ
2014المتضمف نقل مقر المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.
يػُػػػقػػػػػػػػػرر

المادة األكلى :يوضع جزء مف هياكل مدرسة الدراسات العميا التجارية ،وكذا جزء مف المدرسة الوطنية العميا

المبينيف في ممحق هذا المقرر ،تحت تصرؼ المدرسة التحضيرية
لممناجمنت بالقميعة والية تيبازةّ ،
لمعموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير.

المادة  :2تتكفل المدرسة التحضيرية لمعموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير ،بكل األعباء المختمفة المتعّمقة
بتسيير هذ الهياكل.

ومراقبة التسيير ومدير التنمية واالستشراؼ باإلدارة المركزية،
المادة ُ :3يكّم كل مف مدير الميزانية والوسائل ُ
ومدير المدرسة التحضيرية لمعموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير ،ومدير مدرسة الدراسات العميا
التجارية ،ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت ،بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في الجريدة الرسمية

لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  00ماي 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضمف كضع جزء مف ىياكل مدرسة
بالمقرر رقـ 290
ّ
المؤرخ في 24 .ماي ُ ،2016
ُمػمحق ُ
الدراسات العميا التجارية ،ككذا جزء مف المدرسة الكطنية العميا لممناجمنت بالقميػػػػعة كالية تيبػػػازة،
تحت تصػػػػرؼ المدرسػػػة التحضػػػيرية لمعمػػػكـ االقتصػػػادية التجاريػػة كعمكـ التسيػػػػير .

 -1عمى مستكى مدرسة الدراسات العميا التجارية :يتكوف الجزء الموضوع تحت تصرؼ المدرسة التحضيرية
لمعموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير مف:
الطابق تحت األرضي
  04مكاتب بمساحة  12ـ 2لكل واحد.2
 قاعة بمساحة  91296ـ2
 قاعة بمساحة  65270ـ2
 قاعة بمساحة  58220ـ مدرجيف بسعة  300مقعد  250مقعد2
 قاعة العرض مساحتها  320210ـالطابق األرضي
2
 بهو بمساحة  356222ـ .2
 قاعتيف لمسحب مساحتهما (132207و) 56254ـ2
 قاعة مساحتها  101227ـ2
 قاعة مساحتها  59228ـ2
 قاعة مساحتها  85257ـ2
 قاعة مساحتها  137203ـ2
 مكتب بمساحتال  26233ـ2
 مكتب (يحتوي عمى مكاف مخصص لرافعة الحمولة) مساحتال  28286ـالطابق األكؿ
2
 قاعة تخزيف الكتب مع (مكاف مخصص لرافعة الحمولة) مساحتها  239230ـ قاعة مساحتها  236205ـ.2 قاعة مساحتها  71280ـ.2 قاعة مساحتها  59275ـ.2 قاعة مساحتها  66255ـ.2الطابق الثاني:
2
 بهو مساحتال  380280ـ .2
 قاعة مساحتها 157220ـ2
 قاعة مساحتها  223266ـ .2
 قاعة مع (مكاف مخصص لرافعة الحمولة) مساحتها  84252ـ .2
 مكتب مساحتال  12220ـ2
 ( )02مكتبيف مساحة كل منهما  16250ـ2
 ( )02مكتبيف مساحة كل منهما  11295ـ2
 مكتب مساحتال  26233ـ2
 ( )02دورة الميا  25210ـ لكل منهما.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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الطابق الرابع
 قاعة المطالعة بمساحة  563228ـ ( )02دورة الميا  25210ـ 2لكل منهما. -2عمى مستكى المدرسة الكطنية العميا لممناجمنت :يتكوف الجزء الموضوع تحت تصرؼ المدرسة
التحضيرية لمعموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير مف:
الطابق األرضي:
الموجهة بسعة  25مقعد.
 ( )05قاعات لألعماؿّ
 ( )02مدرجيف بسعة ( 260و )250مقعد.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
2

مؤرخ في  29ماي  ،2016يتضمف إلغػاء المنح المؤقت لصفقة
مقرر رقـ ّ 291
ّ
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ السيما المادة  114منال؛
ّ
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 العاليو البحث العممي؛
 2013الذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  206-08المؤرخ في  06رجب  1429الموافق  09جويمية  ،2008والمتضمفإنشاء المركز الجامعي لغميزاف؛
وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/003المتعمقة بعممية
 ًالتأميف عمى الممتمكات ،المسؤولية المدنية وحظيرة السيارات ،الصادر بجريدة " "LaNation Arabeبتاريخ 08
نوفمبر 2014؛
السيد مدير المركز الجامعي
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2016/149المؤرخ في  23ماي  ،2016الوارد مف ّ
 ًلغميزاف ،المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة؛
يقػػػػػػػػػػ ّػرر

المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  114الفقرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  2015/003المتعمقة بعممية التأميف عمى

الممتمكات ،المسؤولية المدنية وحظيرة السيارات ،الصادر بجريدة" "LaNation Arabeبتاريخ 08

نوفمبر .2014

المادة  :2يكّم

المقرر.
مدير المركز الجامعي لغميزاف ،بتطبيق أحكاـ هذا ّ

المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :3ينشر هذا ّ

حػرر بالجزائر في  09ماي 0202

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار
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مؤرخ في  09جكاف  ،2016يتضمف كضع جزء مف ىياكل
ُمقرر رقـ ّ 296
كمية الطب بجامعة مستغانـ ،تحت تصرؼ المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15
ّ
 ُوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ.
المؤرخ في  27ذي القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 500-05ّ
 2005الذي يحدد مهاـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
المؤرخ في  19ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 77-13ّ
يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 ،2013الذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  231-14المؤرخ في  29شواؿ عاـ  ،1435الموافق  25أوت سنة 2014المتضمف إنشػاء مدرسة عميا لألساتذة لألساتذة بمستغانـ.

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  220-98المؤرخ في 13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق الموافق  7يوليو سنة1998والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ.

يػػقػػػػػػػرر

المبيف في ممحق هذا المقرر ،تحت تصرؼ المدرسة العميا
المادة األكلى :يوضع جزء مف هياكل كمية الطبّ ،
لألساتذة بمستغانـ.

المادة  :2تتكفل المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ ،بكل األعباء المختمفة المتعّمقة بتسيير هذ الهياكل.

ومراقبة التسيير ومدير التنمية واالستشراؼ باإلدارة المركزية،
المادة ُ :3يكّم كل مف مدير الميزانية والوسائل ُ
ومدير جامعة مستغانـ ،ومدير المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ ،كل فيما يخصال بتنفيذ هذا المقرر الذي
سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  29جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المؤرخ في  9جكاف  ،2016المتضمف كضع جزء مف ىياكل
بالمقرر رقـ 296
ّ
ُمػمحق ُ
كمية الطب بجامعة مستغانـ ،تحت تصرؼ المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ.

يتكوف الجزء الموضوع تحت تصرؼ المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ مف الهياكل التالية:

-

 10قاعات لمتدريس بمساحة  58.5ـ 2لكل كاحدة.
2

 10قاعات لألعماؿ التطبيقية بمساحة  44.64ـ لكل كاحدة.
 02مدرجيف بطاقة استيعاب  150مقعد لكل كاحد.

 02مدرجيف بطاقة استيعاب  250مقعد لكل كاحد.
عمى مستكى الجناح البيداغكجي  10قاعات بمساحة  15ـ .
الجناح االداري  15مكتب بمساحة  20ـ.2
2

2

المكتبة بمساحة  25ـ

قاعة المطالعة مشتركة مع كمية الطب.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
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مقرر  312رقـ مؤرخ في  28جكاف  ،2016يحدد تشكيمة
ّ
لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة الشمف
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

المتمـ؛
 بمقتضى القانوف رقـ  29-90المؤرخ في أوؿ ديسمبر سنة  ،1990المتعمق بالتهيئة والتعمير،ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  07-94المؤرخ في  18مايو سنة  1994والمتعمق بشروط اإلنتاج المعماريالمعدؿ؛
وممارسة مهنة المهندس المعماري،
ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14ماي 2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  16سبتمبر  ،2015المتضمف تنظيـ الصفقات العموميةوتفويضات المرفق العاـ ،السيما المادة  48الفقرة  9منال؛

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  23جويمية  ،2001المتضمف إنشاء جامعة الشم ،المعدؿ والمتمـ؛
ّ
يحدد صالحيات وزير التعميـ
 و بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  30يناير سنة  2013الذي ّالعالي والبحث العممي؛
 وبموجب القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  15مايو سنة 1988والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيذ األشغاؿ فيالمعدؿ،
ميداف البناء وأجر ذلؾ،
ّ

المحدد قائمة المشاريع التي يجب أف تكوف
محل
 وبناء عمى المقرر رقـ  378المؤرخ في  4سبتمبر2011ّ
ّ
مسابقة؛
يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية
 وبناء عمى المقرر رقـ  237المؤرخ في  30جواف  2013الذي ّلدى جامعة الشم ؛

 -وبناء عمى اقتراح مديرجامعة الشم ،

يقػػػػػػػػّرر

المادةاألكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ الرئاسي رقـ  247-15المؤرخ في  16سبتمبر سنة ،2015

المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ ،المذكور أعال  ،يهدؼ هذا المقرر إلى

تشكيل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة الشم .

المادة:2تتشكل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة الشم
السيد :بف عودة حميد
ّ
السيد :دحماني كريمو
ّ

السيدة  :لونيس نريماف
ّ
اآلنسة  :بمعاليا دومة خديجة
السيد :طباش أحمد
ّ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

السيدات والسادة اآلتية أسمائهـ :

جامعة الشم ،

ئيسا
ر ً

مديرية السكف والتجهيزات العمومية والية الشم

عضوا

شركة توزيع الكهرباء والغاز لمغرب والية الشم

عضوا

جامعة الشم

ديواف الترقية والتسيير العقاري والية الشم

عضوا
عضوا
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السيد :قروزي جماؿ
ّ
السيد :مساعدية يحي
ّ

عضوا

مديرية التعمير والبناء والية الشم

مديرية الحماية المدنية والية الشم

السيد :بمعبدياسماعيمهيئة
ّ

عضوا
عضوا

المراقبة التقنية لمبناء والية الشم

يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات
المادة  :3تمغى أحكاـ المقرررقـ  237المؤرخ في  30جواف  2013الذي ّ
المعمارية لدى جامعة الشم  ،المذكور أعال .
المادة  :4يكّم

المقرر الذي ينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي
بتنفيذ أحكاـ هذا ّ

مديرجامعة الشم

والبحث العممي.

حػرر بالجزائر في  08جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  28جكاف 2016
قرر رقـ ّ 313
مّ
يتضمف إلغػاء المنح المؤقت لصفقات

إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق 07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ السيما المادة  114منال؛
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ؛
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  02جمادى األولى  1422الموافق  23جويمية ،2001المعدؿ والمتمـ ،والمتضمف إنشاء جامعة الشم ؛
األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي؛
 2013الذي ّ
وبناءا عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقات المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  ،2013/06المتعمقة بإقتناء
 ًعتاد عممي لفائدة مخبر هندسة المواد( جميع الحصص) الصادر بجريدة "الحرية" بتاريخ  29أفريل 2014؛
 وبناء عمى طمب شركة  Forceو NADIRLABالمتعمق بالتنازؿ عف الصفقات بتاريخ  03ماي 2016؛السيد مدير جامعة الشم
وبناءا عمى اإلرساؿ رقـ  2016/266المؤرخ في  16ماي  2016الوارد عف ّ
 ًالمتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقات؛

بالنيابة،

يقػػػػػػػػػػ ّػرر
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المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  114الفقرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقات المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  ،2013/06المتعمقة بإقتناء عتاد عممي لفائدة
مخبر هندسة المواد (جميع الحصص) الصادر بجريدة "الحرية" بتاريخ  29أفريل 2014؛
المادة  :2يكّم

المقرر.
بالنيابة ،بتطبيق أحكاـ هذا ّ

مدير جامعة الشم

المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :3ينشر هذا ّ

حػرر بالجزائر في  08جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  28جكاف 2016
مقرر رقـ ّ 314
ّ
يتضمف إلغػاء المنح المؤقت لصفقة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ السيما المادة  114منال؛
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعّدؿ؛

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  209-01المؤرخ في  02جمادى األولى  1422الموافق  23جويمية ،2001المعدؿ والمتمـ ،والمتضمف إنشاء جامعة الشم ؛
األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي؛
 2013الذي ّ

وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة اإلستشارة رقـ  ،2013/04المتعمقة بتعزيز وسائل اإلعالـ
 ًواإلتصاؿ لوحدة الحساب المكش ( )UCIالصادر بجريدتي"الجزائر نيوز" و" "L’Expressionبتاريخ 05
مارس 2014؛
 -وبناء عمى طمب شركة ذات المسؤلية المحدودة

ORSIMA

المتعمق بالتنازؿ عف الصفقة بتاريخ  29جويمية

،2015

السيد مدير جامعة الشم
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2016/311المؤرخ في  09جواف  2016الوارد عف ّ
 ًبالنيابة ،المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة؛
يقػػػػػػػػػػػػػ ّػرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2016

531

المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  114الفقرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في

المتمـ ،والمذكور أعال  ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
المؤقت لمصفقة لإلستشارة رقـ  ،2013/04المتعمقة بتعزيز وسائل اإلعالـ واإلتصاؿ لوحدة الحساب
المكش

المادة  :2يكّم

( )UCIالصادر بجريدتي"الجزائر نيوز" و" "L’Expressionبتاريخ  05مارس 2014؛

مديرجامعة الشم

المقرر.
بالنيابة ،بتطبيق أحكاـ هذا ّ

المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :3ينشر هذا ّ

حػرر بالجزائر في  08جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  28جكاف 2016
مقرر رقـ ّ 315
ّ
يتضمف إلغػاء المنح المؤقت لصفقة
إف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ السيما المادة  114منال؛
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في 25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ؛
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 209-01المؤرخ في  02جمادى األولى  1422الموافق  23جويمية ،2001المعدؿ والمتمـ ،والمتضمف إنشاء جامعة الشم ؛
األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّيحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي؛
 2013الذي ّ
وبناء عمى اإلعالف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  ،2013/03المتعمقة بإقتناء،
 ًوضع وتشغيل تجهيزات مف أجل توسيع شبكة األنترانات بجامعة الشم (القطب الجامعي أوالد فارس)الصادر
بجريدتي"المحور اليومي" بتاريخ  29ديسمبر  2013و" "Maracanaبتاريخ  0ديسمبر 2013؛
 -وبناء عمى طمب شركة ذات المسؤلية المحدودة

ORSIMA

المتعمق بالتنازؿ عف الصفقة بتاريخ  29جويمية 2015؛

السيد مدير جامعة الشم
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2016/308المؤرخ في  09جواف  2016الوارد عف ّ
 ًبالنيابة ،المتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة؛
يقػػػػػػػػػػػ ّػػرر
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المادة األكلى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  114الفقرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعال  ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  ،2013/03المتعمقة بإقتناء ،وضع وتشغيل
تجهيزات مف أجل توسيع شبكة األنترانات بجامعة الشم

(القطب الجامعي أوالد فارس) الصادر

بجريدتي"المحور اليومي" بتاريخ  29ديسمبر  2013و" "Maracanaبتاريخ  30ديسمبر 2013؛
المادة  :2يكّم

المقرر.
بالنيابة ،بتطبيق أحكاـ هذا ّ

مدير جامعة الشم

المقرر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :3ينشر هذا ّ

حػرر بالجزائر في  08جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي

ػػ

األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2016

533

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المناشير
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،،،،،،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2016

534

مؤرخ في  26شعباف عاـ  1437المكافق  02يكنيك سنة 2016
منشكر رقـ ّ 01
األكلي كتكجيو حاممي شيادة البكالكريا بعنكاف السنة الجامعية 2017-2016
المتعّمق بالتسجيل ّ
األولي وتوجيال حاممي شهادة البكالوريا
يهدؼ هذا المنشور إلى تحديد القواعد العامة المطبقة في مجاؿ التسجيل ّ
بعنواف السنة الجامعية .2017 - 2016
ُيسمح لكل حاممي شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها بااللتحاؽ بالتعميـ والتكويف العالييف.
 – 1التسجيل األكلي كالتكجيو كالتسجيل
 1-1شركط عامة
يستند التوجيال لمتعميـ والتكويف العالييف إلى ترتيب يأخذ بعيف االعتبار المعايير األربعة اآلتية:
 الرغبات المعبر عنها مف طرؼ حامل شهادة البكالوريا،

 الشعبة والنتائج المحصمة في امتحاف البكالوريا  :المعدؿ العاـ لمبكالوريا والتقدير ونقاط المواد األساسية،
 قدرات استقباؿ مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف.
 الدوائر الجغرافية.

تتطمب المشاركة في الترتيب ،في بعض مياديف وفروع التكويف واألقساـ التحضيرية معدالت عامة دنيا

لمبكالوريا ،وال تمنح هذ المعدالت الحق ،آليا ،لمتسجيل النهائي.

يتـ هذا الترتيب عمى أساس المعدؿ العاـ المحصل عميال في امتحاف البكالوريا.
األولي في بعض مياديف وفروع التكويف واألقساـ التحضيرية .
وهناؾ شروط تكميمية مطموبة لمتسجيل ّ
إضافة إلى الشروط السالفة الذكر ،فإف االلتحاؽ ببعض الفروع ( معاهد العموـ والتقنيات التطبيقية ،ميداف "
عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية " والمدارس العميا لألساتذة ) يخضع إلى تقديـ شهادة طبية تثبت

جيدة أو إجراء مقابمة شفوية أماـ لجنة.
الصحة ال ّ
األولي والتوجيال والطعوف لحاممي شهادة البكالوريا الجدد عمى الخط حصريا ،ولمقياـ بهذ
يتـ التسجيل ّ
ّ
العمميات تـ تخصيص موقعيف لألنترنت ،لفائدة هؤالء ،هما عمى التوالي:
http://www.orientation.esi.dz
http://www.mesrs.dz

سيتـ خالؿ هذا النص استعماؿ عبارة "موقعي االنترنت المخصصيف" لإلشارة إلى الموقعيف المذكوريف أعال .
تـ تخصيص ربط مجاني لفائدة حاممي شهادة البكالوريا
وقصد تمكيف وتسهيل الدخوؿ إلى هذيف الموقعيفّ ،
الجدد عمى مستوى فضاءات االنترنت المفتوحة لهذا الغرض عمى مستوى المؤسسات الجامعية.
يتـ تحميل أحكاـ هذا المنشور ،المرفق بدليل الطالب ،عمى كل سند رقمي ( جهاز اإلعالـ اآللي ولوحة

إلكترونية وهات

نقاؿ) انطالقا مف موقعي اإلنترنت المخصصيف.
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يسمح المنشور التفاعمي عبر الخط:

 بتقديـ جميع شروط االلتحاؽ بمؤسسات التعميـ العالي، -بإعطاء مختم

المعمومات حوؿ فروع التكويف المضمونة في المؤسسات الجامعية،

 بتوضيح إجراءات التسجيل في المؤسسات الجامعية لحاممي شهادة البكالوريا الخاصة (ثانوية بوعمامة)، -بتوضيح إجراءات طمب المعادلة والتسجيل في المؤسسات الجامعية لحاممي شهادة البكالوريا األجنبية،

 بتقديـ معمومات متعمقة بالتكوينات التي تضمنها مؤسسات التكويف العالي التابعة لقطاعات و ازرية أخرى، بتوفير اإلطالع عمى المعمومات المتعمقة بالخدمات الجامعية (المنحة الدراسية والنقل واإليواء واإلطعاـ).األكلي كالتكجيو في طكر الميسانس مف نظاـ الميسانس – ماستر – دكتكراه ( ؿ ـ د )
 2.1التسجيل ّ

يبيف الممحق ( 01مف الصفحة  13إلى الصفحة  )31مف خالؿ أعمدتال ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ
التسجيل األولي والتوجيال في أطوار الميسانس في مياديف التكويف لنظاـ ؿ ـ د.
العمود  : 1رمز مياديف أو فروع التكويف،
العمود  : 2مياديف أو فروع التكويف،

العمود  : 3مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف التي تضمف ميداف أو فرع التكويف،

العمود  : 4الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف،
تخوؿ االلتحاؽ بمياديف أو فروع التكويف،
العمود  : 5شعب البكالوريا المرتبة حسب األولويات التي ّ
يبيف هذا العمود كيفية
األوليّ ،
العمود  : 6قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل ّ

األولي في مياديف أو فروع التكويف.
المشاركة في الترتيب قصد التسجيل ّ
األكلي كالتكجيو في الفركع ذات التسجيل الكطني
 3.1التسجيل ّ

تتعمق الفروع ذات التسجيل الوطني بمسارات الميسانس التي تضمنها المؤسسات الجامعية في مياديف وفروع

التكويف ذات صمة مباشرة بمحيطها االجتماعي واالقتصادي ،باإلضافة إلى طابعها الوطني .تتميز هذ

الفروع بما يمي:

 شروط بيداغوجية خاصة، -تأطير بيداغوجي خاص،

 -مشاركة قوية لمقطاع االجتماعي االقتصادي في التكويف.

يبيف الممحق ( 02مف الصفحة  32إلى الصفحة  )40مف خالؿ أعمدتال ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ
التسجيل األولي والتوجيال في الفروع ذات التسجيل الوطني.
العمود  : 1رمز الفرع ذو التسجيل الوطني،

العمود  : 2عنواف الفرع ذو التسجيل الوطني،
العمود  : 3عنواف التخصصات،

العمود  : 4مؤسسة التكويف التي تضمف الفرع ذو التسجيل الوطني،
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العمود  : 5يوضح الطابع الوطني لكل فرع مف الفروع ذات التسجيل الوطني،

تخوؿ االلتحاؽ بالفروع ذات التسجيل الوطني،
العمود  : 6شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي ّ
األولي في الفروع ذات التسجيل
العمود  :7قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل ّ
الوطني.

األكلي كالتكجيو في الماستر ذي مسار مدمج لميسانس MCIL
 4.1التسجيل ّ

تقدر مدة التكويف في ماستر ذي مسار مدمج لميسانس بخمس ( )05سنوات (ليسانس  +ماستر) تضمنها
ّ
مؤسسات جامعية في مياديف وفروع التكويف ذات عالقة مباشرة مع القطاع الصناعي .يتميز الماستر ذا

مسار مدمج لميسانس بما يمي:

 شروط بيداغوجية خاصة؛ -تأطير بيداغوجي خاص؛

 إستناد التكويف عمى مخبر بحث؛ مشاركة قوية لمقطاع الصناعي في التكويف والبحث.يبيف الممحق ( 03مف الصفحة  41إلى الصفحة  )42مف خالؿ أعمدتال ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ
األولي والتوجيال في ماستر ذي مسار مدمج لميسانس.
التسجيل ّ
العمود  : 1رمز الماستر ذو مسار مدمج لميسانس،
العمود  : 2فرع التكويف لمماستر ذي مسار مدمج لميسانس،
العمود  :3عنواف التخصصات،

العمود  :4مؤسسة التكويف التي تضمف الماستر ذو مسار مدمج لميسانس،
العمود  :5يوضح الطابع الوطني لكل ماستر ذي مسار مدمج لميسانس،

تخوؿ االلتحاؽ بالماستر ذي مسار مدمج
العمود  : 6شعب البكالوريا ،مرتبة حسب األولوية التي ّ
لميسانس،
األولي في الماستر ذي مسار
العمود  : 7قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل ّ
مدمج لميسانس.
األكلي كالتكجيو في مختمف معاىد العمكـ كالتقنيات التطبيقية
 5.1التسجيل ّ

مخصصة داخل الجامعة ،مكرسة حصريا
تعتبر معاهد العموـ والتقنيات التطبيقية فضاءات جامعية
ّ
لمتكوينات في الميسانس المهنية تتطابق واحتياجات سوؽ الشغل ،كما تمنح لخريجيها إمكانية اكتساب
كفاءات أكاديمية ومهنية كفيمة بجعمهـ عممييف بسرعة.

إف التكوينات المقترحة مف طرؼ معاهد العموـ والتقنيات التطبيقية ،مدعوة لتغطية احتياجات القطاع الثالث

(خدمات وتجارة )...والقطاع الثاني ( تحويل وانتاج المواد).
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يجب عمى حاممي شهادة البكالوريا بعنواف السنة الجامعية  2017-2016والراغبيف في متابعة دراستهـ

األولي بأحد معاهد العموـ والتقنيات التطبيقية حسب
بأحد معاهد العموـ والتقنيات التطبيقية ،الترشح لمتسجيل ّ
اختيارهـ.
يخضع التسجيل النهائي في معهد العموـ والتقنيات التطبيقية لمقبوؿ بعد مقابمة شفوية.
يبيف الممحق ( 04مف الصفحة  43إلى الصفحة  )45مف خالؿ أعمدتال ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ
األولي والتوجيال في معاهد العموـ والتقنيات التطبيقية.
التسجيل ّ
العمود  : 1رمز المياديف أو فروع التكويف المضمونة بمعاهد العموـ والتقنيات التطبيقية ،
العمود  : 2مياديف التكويف،
العمود  :3فروع التكويف،

العمود  :4ليسانس مهنية،
العمود  :5مؤسسات التكويف التي تضمف التكوينات،

العمود  :6يوضح الطابع الوطني لمتسجيل في معاهد العموـ والتقنيات التطبيقية،

تخوؿ االلتحاؽ بالتكوينات،
العمود  : 7شعب البكالوريا ،مرتبة حسب األولوية التي ّ
األولي.
العمود  : 8قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل ّ

األكلي كالتكجيو في المدارس العميا
 6.1التسجيل ّ
يجب عمى حاممي شهادة البكالوريا بعنواف الدخوؿ الجامعي  2017 – 2016والراغبيف في متابعة دراستهـ
بإحدى المدارس العميا:

األولي بقسـ تحضيري،
 القياـ بالتسجيل ّ -انتقاؤهـ مف بيف المترشحيف لألقساـ التحضيرية،

عمى إثر عممية التوجيال ،يمكف توجيال حامل شهادة البكالوريا إلى القسـ التحضيري الذي اختار وهذا حسب

قدرات االستقباؿ.

يتـ عمى
يتـ توجيال الطمبة الناجحيف بعد سنتيف مف الدراسة في األقساـ التحضيرية واجتيازهـ لمسابقة ّ
ّ
أساسها ترتيبهـ واعالف نجاحهـ مف عدمال ،إلى إحدى المدارس العميا ،عمى أساس ثالث معايير:
 -1المعدؿ المحصل عميال في المسابقة،

 -2الرغبات المعبر عنها مف قبل الطالب،
 -3قدرات االستقباؿ لدى المدارس العميا.

هناؾ خمسة ( )05أنواع مختمفة مف األقساـ التحضيرية تسمح بااللتحاؽ بإحدى خمسة ( )05أنواع مف
المدارس العميا.

أ -األقساـ التحضيرية في العمكـ كالتكنكلكجيا :تسمح بااللتحاؽ بإحدى المدارس العميا التالية:
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر العاصمة، -المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهراف،
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 -المدرسة الوطنية العميا المتعددة التقنيات بقسنطينة،

 المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية بالجزائر العاصمة، -المدرسة الوطنية العميا لمري بالبميدة،

 المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بعنابة، المدرسة العميا لمتكنولوجيات الصناعية بعنابة، -المدرسة العميا لمعموـ التطبيقية بتممساف،

 -المدرسة العميا لمهندسة الكهربائية والطاقوية بوهراف.

ب -األقساـ التحضيرية في العمكـ االقتصادية كالتسيير كالعمكـ التجارية :تسمح بااللتحاؽ بإحدى
المدارس العميا التالية:
 مدرسة الدراسات العميا التجارية بالقميعة، -المدرسة العميا لمتجارة بالقميعة،

 المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي بالقميعة، المدرسة العميا لمتسيير والتجارة الدولية بالقميعة، -المدرسة العميا لعموـ التسيير بعنابة،

 المدرسة العميا لممحاسبة والمالية بقسنطينة، المدرسة العميا إلدراة األعماؿ بتممساف، -المدرسة العميا لالقتصاد بوهراف.

ج -األقساـ التحضيرية في عمكـ الطبيعة كالحياة :تسمح بااللتحاؽ بإحدى المدارس العميا التالية:
 -المدرسة الوطنية العميا لمفالحة بالحراش،

 المدرسة العميا لعموـ الغذاء والصناعات الزراعية الغذائية بالجزائر، -المدرسة العميا لمفالحة بمستغانـ،

 المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة، المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل بالجزائر (بالنسبة لمتخصصيف " تربية المائيات"و"صيد األسماؾ " لفرع هيدروبيولوجيا بحرية وقارية).

د -القسميف التحضيرييف في اإلعالـ اآللي :يسمحاف بااللتحاؽ بإحدى المدرستيف التاليتيف:
 المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي بالجزائر، -المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس.

ق -األقساـ التحضيرية المدمجة "الخاصة" :تسمح بااللتحاؽ بإحدى المدارس التالية:
 المدرسة المتعددة العموـ لمهندسة المعمارية والعمراف بالجزائر، -المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بقسنطينة،

 المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتهيئة الساحل بالجزائر.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يبيف الممحق ( 05مف الصفحة  46إلى الصفحة  )50مف خالؿ أعمدتال ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ
األولي والتوجيال في األقساـ التحضيرية.
التسجيل ّ
العمود  : 1رمز القسـ التحضيري،
العمود  : 2القسـ التحضيري داخل المدارس والجامعات،
العمود  :3المدارس الوطنية العميا التابعة لكل نوع مف أنواع األقساـ التحضيرية،
العمود  :4يوضح الطابع الوطني لكل قسـ مف األقساـ التحضيرية،
تخوؿ االلتحاؽ باألقساـ التحضيرية،
العمود  :5شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي ّ
العمود  : 6قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل األولي في األقساـ التحضيرية.
األكلي كالتكجيو في المدارس الكطنية العميا كالمعاىد
 7.1التسجيل ّ
يبيف الممحق ( 06مف الصفحة  51إلى الصفحة  )53مف خالؿ أعمدتال ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ
األولي والتوجيال في المدارس الوطنية العميا والمعاهد.
التسجيل ّ
العمود  : 1رمز فروع التكويف،
العمود  : 2عنواف فروع التكويف،
العمود  : 3المدرسة الوطنية العميا أو المعهد المذاف يضمناف فرع التكويف،
العمود  : 4يوضح الطابع الوطني لكل مدرسة مف المدارس الوطنية العميا أو المعاهد،
تخوؿ االلتحاؽ بفروع التكويف،
العمود  : 5شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي ّ
األولي في المدارس الوطنية العميا
العمود  : 6قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل ّ
والمعاهد.

األكلي كالتكجيو في المدارس العميا لألساتذة
 8.1التسجيل ّ
المكونيف لفائدة قطاع
مخصصة لتكويف
توفر المدارس العميا لألساتذة لحاممي شهادة البكالوريا مسارات
ّ
ّ
التربية الوطنية لألطوار الثالثة :االبتدائي (أستاذ المدرسة االبتدائية) ،المتوسط (أستاذ التعميـ المتوسط)
والثانوي (أستاذ التعميـ الثانوي).
تحدد األماكف البيداغوجية المتوفرة في المدارس العميا لألساتذة سنويا حسب الفروع والوالية وحسب
المعبر عنها مف طرؼ قطاع التربية الوطنية.
االحتياجات
ّ
يخضع ال تسجيل النهائي في هذ المدارس العميا لألساتذة لنتيجة المقابمة الشفوية .يجب عمى المترشح
المقبوؿ لمتكويف في هذ المدارس ،التّوقيع عمى عقد التزاـ مع قطاع التربية يتضمف مكاف التوجيال إثر نهاية

التكويف.
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يبيف الممحق ( 07مف الصفحة  54إلى الصفحة  )60مف خالؿ أعمدتال ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ

األولي والتوجيال في المدارس العميا لألساتذة.
التسجيل ّ
العمود  : 1رمز فروع التكويف،
العمود  : 2عنواف فروع التكويف ،

العمود  : 3المدرسة الوطنية العميا لألساتذة التي تضمف فرع التكويف،

العمود  : 4الدوائر الجغرافية التابعة لكل مدرسة مف المدارس العميا لألساتذة،

تخوؿ االلتحاؽ بفروع التكويف،
العمود  : 5شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي ّ
األولي في المدارس العميا
العمود  : 6قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل ّ
لألساتذة،

األكلي كالتكجيو في فركع العمكـ الطبية كالبيطرة
 9.1التسجيل ّ
يبيف الممحق ( 08مف الصفحة  61إلى الصفحة  )63مف خالؿ أعمدتال ،القواعد العامة المطبقة في مجاؿ
األولي والتوجيال في فروع العموـ الطبية والبيطرة.
التسجيل ّ
العمود  : 1رمز فروع التكويف،
العمود  : 2عنواف فروع التكويف ،

العمود  : 3مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف التي تضمف فرع التكويف،

العمود  : 4الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة مف مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف،

تخوؿ االلتحاؽ بفروع التكويف،
العمود  : 5شعب البكالوريا التي ّ
األولي .يبيف هذا العمود أيضا
العمود  : 6قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية لمتسجيل ّ
األولي في فروع التكويف.
كيفية المشاركة في الترتيب قصد التسجيل ّ

 10.1تسجيل حاممي شيادة البكالكريا الخاصة

يتعمق الممحق ( 09الصفحة  )64بالبكالوريا الخاصة ( ثانوية بوعمامة) .يسمح الممحق  09لحامل شهادة

البكالوريا الخاصة أف يطابق شعبة البكالوريا التي بحوزتال مع شعب البكالوريا األخرى الممنوحة مف طرؼ

و ازرة التربية الوطنية.

تتـ المطابقة ،يوفر الممحق رقـ  09مف هذا المنشور المعمومات الضرورية ،باإلضافة إلى إمكانيات
عندما ّ
التسجيل في المؤسسات الجامعية وشروط االلتحاؽ.

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ:

ال يخضع حامموا شهادة البكالوريا الخاصة إلجراء التسجيل األولي والتوجيال عبر الخط ،لكنهـ يخضعوف
الدنيا التي يمكف اإلطالع عمييا عبر
لشروط االلتحاؽ بكل فرع كما هو مذكور في هذا المنشور لممعدالت ّ
مكقعي الكاب المخصصيف لكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ابتداء مف سبتمبر .2016

خالؿ الفترة الممتدة مف يوـ األربعاء  14سبتمبر إلى الثالثاء  20سبتمبر  ،2016بإمكاف حاممي شهادة
البكالوريا الخاصة مصحوبيف بشهادتهـ األصمية ،التقرب مف المؤسسة الجامعية المختارة لمتسجيل في

التكويف المختار ،وهذا طبقا لمقاييس االلتحاؽ.
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 11.1تسجيل حاممي شيادة البكالكريا في مؤسسات خارج كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي

يبيف الممحق ( 10مف الصفحة  66إلى الصفحة  )73شروط التسجيل في المؤسسات التي هي تحت

الوصاية البيداغوجية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي والتابعة لقطاعات و ازرية أخرى .كما يقدـ عف

مختم

هذ القطاعات المعمومات التالية:

 المؤسسات تحت الوصاية، التكوينات المضمونة، -شروط االلتحاؽ،

 -باإلضافة إلى مواقع الواب الخاصة بهذ المؤسسات مف أجل معمومات أكثر.

بالنسبة لمؤسسات التكويف العالي التابعة لو ازرة الدفاع الوطني ،يمكف اإلطالع عمى قائمة المؤسسات

المعنية وشروط االلتحاؽ بها ،عبر الموقع االلكتروني لهذ الو ازرة ). (www.mdn.dz
يبيف الممحق ( 11الصفحة  )74رموز الواليات.

يقدـ الممحق ( 12الصفحة  )75شبكة المؤسسات الجامعية.
األكلي كالتكجيو
 -2كيفيات التسجيل ّ
األكلي
 1 -2التسجيل ّ

المخصصيف
ينبغي لحامل شهادة البكالوريا ،ملء بطاقة الرغبات عبر الخط المتوفرة عبر موقعي االنترنت
ّ

لهذا الغرض مع احتراـ القواعد العامة المحددة في المالحق مف  02إلى .08

كما يجب عميال أف ُيسجل في بطاقة رغباتال وفقا لترتيب تنازلي ست ( )06اختيارات المسموح بها مف بيف
مياديف التكويف لنظاـ الميسانس – ماستر – دكتو ار و /أو األقساـ التحضيرية و/أو الفروع ذات التسجيل
الوطني و/أو المدارس و/أو فروع العموـ الطبية والبيطرة التي يرغب التسجيل فيها.

يجب عمى حامل البكالوريا أف يختار في بطاقة رغباتال فرعا مف فروع ؿ ـ د عمى األقل تضمنال مؤسسة

جامعية مف بيف االختيارات الست ( )06المسموح بها.

لمتذكير ،يجب أف ترسل بطاقة الرغبات ،حصرياً عمى الخط  ،عبر موقعي االنترنت المخصصيف لهذا الغرض

.

األولي عبر الخط إجباريا لكافة حاممي شهادة البكالوريا .يفقد كل حامل شهادة البكالوريا الذي
يعتبر التسجيل ّ
األولي عبر الخط وفي اآلجاؿ المحددة ،كل إمكانية التسجيل في الفرع الذي اختار .
تـ تسجيمال ّ
لـ يقـ ولـ ُي ّ
في حالة الغياب في المقابمة الشفوية اإلجبارية بالنسبة لبعض الفروع ،يفقد حامل شهادة البكالوريا كل إمكانية

لمتسجيل في فرع آخر اختار.
 2-2المعالجة اآللية
تـ ممؤها وارسالها
تتكفل المعالجة الوطنية اآللية بمجمل بطاقات الرغبات لحاممي شهادة البكالوريا الجدد التي ّ
عبر الخط .تؤّدي هذ المعالجة ،القائمة عمى الربط بيف المعايير األربعة لمتسجيل األولي والتوجيال ،إلى تمبية

المعبر عنها مف طرؼ كل واحد مف حاممي شهادة البكالوريا الجدد.
إحدى الرغبات ّ
الست ّ
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أما في الحالة الخاصة التي ال يتـ فيها تمبية أي اختيار مف االختيارات الستة (ُ ،)06يقترح عمى حامل شهادة
البكالوريا المعني توجيها نحو ميداف أو فرع تكويف.
المخصصيف لهذا الغرض.
توضع نتائج المعالجة الوطنية اآللية في متناوؿ حاممي شهادة البكالوريا عمى الموقعيف
ّ
مف خالؿ إطالعال عمى أحد هذيف الموقعيف ،سيتعرؼ حامل شهادة البكالوريا عمى نتيجة توجيهال ومف ثـ

ينبغي عميال التقدـ إلى المؤسسة التي ُو ّجال إليها إليداع مم
تأكيد تسجيمال النهائي واالطالع عمى برمجة الدروس.

تسجيمال وتسديد رسوـ التسجيل واستالـ وثائق

 -3الدكائر الجغرافية لمتسجيل
يمكف تغيير الدوائر الجغرافية لتسجيل حاممي شهادة البكالوريا الجدد بالنسبة لمياديف وفروع التكويف كما هي

محددة في المالحق المناسبة لضماف توجيال أنجع لحاممي شهادة البكالوريا الجدد نحو مؤسسات التعميـ
العالي التي توفر قدرات استيعاب وتأطير وايواء كافية.
بالنسبة لممعاهد وبعض الفروع "الحساسة " والفروع ذات التسجيل الوطني والمدارس الوطنية العميا وفروع
العموـ الطبية ،يمكف توجيال حامل شهادة البكالوريا إلى جميع مؤسسات التعميـ العالي عبر التراب الوطني

حسب قدرات االستقباؿ المتوفرة.
 -4الطعكف

المعبر عنها في بطاقة الرغبات ،يمكف لحامل شهادة
في حالة عدـ تمبية أي ّة رغبة مف الرغبات الستة ()06
ّ
البكالوريا الجديد تقديـ طعف عبر الخط حصريا .في هذ الحالة ،يجب عميال ملء عبر الخط بطاقة رغبات
تتضمف ثالث ( )03اختيارات وفق ترتيب تنازلي لمفروع مع احتراـ القواعد العامة المحددة في المالحق مف

 02إلى .08

يتـ معالجة الطعف المقدـ ،طبقا لمشروط البيداغوجية المطموبة بعنواف السنة الجامعية 2017 -2016

وقدرات االستقباؿ لدى مؤسسات التعميـ العالي.

المخصصيف لهذا االغرض.
يتـ التعرؼ عمى نتائج الطعوف عبر الموقعيف
ّ
 -5إعادة التكجيو
في حالة عدـ نجاح حامل شهادة البكالوريا الموجال لفرع مشروط بتقديـ شهادة طبية أو مقابمة شفوية أماـ

لجنةُ ،يعاد توجيهال نحو إحدى الرغبات المعبر عنها في بطاقة رغباتال ،مع مراعاة احتراـ الشروط
البيداغوجية المطموبة بعنواف السنة الجامعية  2017-2016وقدرات االستقباؿ لدى مؤسسات التعميـ العالي.

في هذ الحالة ،تتكفل المؤسسة المستقبمة التي ُو ّجال إليها أوؿ مرة بالعممية الخاصة بإعادة التوجيال في
إطار الندوات الجهوية.
ولمسماح بإعادة توجيال هؤالء الطمبة ،ينبغي عمى المؤسسات المعنية إعالـ المعنييف بنجاحهـ أـ ال في

غضوف أربع وعشروف ( )24ساعة.
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األكلية كالطعكف كالتسجيالت النيائية :
 -6رزنامة التسجيالت ّ
ستحدد الحقا الرزنامة المتعمقة بالتسجيالت األولية والطعوف والتسجيالت النهائية لمطمبة الجدد لمسنة
الجامعية .2017-2016

 .7حاالت خاصة
 1.7حاممك شيادة البكالكريا بتقدير "ممتاز"

يقوـ حامل شهادة البكالوريا بتقدير " ممتاز " بملء بطاقة الرغبات عبر الخط عمى أف يسجل فيها اختياراف

يمبى لال اختيا ار واحدا مف
( )02مف بيف الفروع المقترحة ،مع احتراـ الشروط المتعمقة بشعبة البكالورياّ :
المعبر عنهما.
االختياريف
ّ
"جيد جدا"
 2.7حاممك شيادة البكالكريا بتقدير ّ
جيد جدا" بملء بطاقة الرغبات عبر الخط ،عمى أف يسجل فيها أربع
يقوـ حامل شهادة البكالوريا بتقدير " ّ
يمبى لال اختيا ار
( )04اختيارات مف بيف الفروع المقترحة ،مع احتراـ الشروط المتعمقة بشعبة البكالورياّ :
المعبر عنها.
واحدا مف االختيارات
ّ

 3.7حاممك شيادة أجنبية في سنة 2016
يجب عمى حاممي شهادة البكالوريا األجنبية المتحصل عميها في سنة  ،2016تقديـ طمب معادلة لشهاداتهـ

قبل القياـ بأي تسجيل في مؤسسة جامعية.

يتـ طمب المعادلة عبر موقع الواب الخاص بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي عبر العنواف التالي:
ّ
http://www.mesrs.dz/les-equivalences
يتضمف مم

طمب المعادلة الوثائق التالية:

 نسخة مف شهادة البكالوريا -نسخة مف كش

نقاط البكالوريا

 -نسخة مف بطاقة التعري

 بطاقة معمومات يتـ ممؤها عبر الخطعند إيداع طمب المعادلة ،يجب عمى المعني وجوبا تحديد الفرع المرغوب فيال في بطاقة المعمومات.

تسمـ شهادة المعادلة بعد  72ساعة مف إيداع المم

كامال عبر الخط.

يمكف لحامل شهادة البكالوريا التقرب إلى مكتب المعادالت (و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،نهج 11

دودو مختار ،بف عكنوف ،الجزائر) بعد  72ساعة ،وهذا لسحب شهادة المعادلة األصمية ،مصحوبا بكل

األصمية والمذكورة أعال .
الوثائق
ّ
يمكف إرساؿ نسخة مف المعادلة عبر البريد االلكتروني بطمب منال.

ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ:
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ال يخضع حاممو شهادة البكالوريا األجنبية إلجراء التسجيل األولي والتوجيال عبر الخط ،لكنهـ يخضعوف

الدنيا التي يمكف اإلطالع
لشروط االلتحاؽ بكل فرع كما هو مذكور في هذا المنشور ككذلؾ لممعدالت ّ
عمييا عبر مكقعي الكاب المخصصيف لكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ابتداء مف سبتمبر .2016
خالؿ الفترة مف يوـ األربعاء  14سبتمبر إلى الثال ثاء  20سبتمبر  ،2016بإمكاف حاممي شهادة بكالوريا
أجنبية مصحوبيف بشهاداتهـ األصمية التقرب مف المؤسسة الجامعية المختارة لمتسجيل في التكويف المختار
وهذا طبقا لشروط االلتحاؽ.

ولف يتـ قبولهـ في الفروع ذات التسجيل الوطني والفروع الطبية وعموـ البيطرة وكذا فروع التكويف في

المدارس الوطنية إال بعد التأكد مف المستوى المطموب في المغات األجنبية بموجب امتحاف تنظمال المؤسسة
المستقبمة.
 4.7حاممك شيادة البكالكريا الجزائرية المحصل عمييا قبل سنة 2016
ُيسمح لحاممي شهادة البكالوريا الجزائرية المحصل عميها قبل سنة  ،2016والذيف لـ يسبق لهـ أف سجموا
بالجامعة ،بتقديـ طمب تسجيل بعنواف السنة الجامعية  2017 – 2016ابتداء مف  04سبتمبر ،2016
لدى مؤسسة التعميـ والتكويف العالييف التابعة لدائرتهـ الجغرافية ،حسب الشروط البيداغوجية والمعدؿ األدنى

لاللتحاؽ بالفرع أو الميداف سنة الحصوؿ عمى شهاداتهـ وهذا في حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة.

ُيسمح لحاممي شهادة البكالوريا األجنبية المحصل عميها قبل سنة  ،2016والذيف لـ يسبق لهـ أف سجموا
بالجامعة أو شاركوا في مسابقة االلتحاؽ لمسنة الماضية ،بتقديـ طمب تسجيل لمسنة الجامعية – 2016

 2017لدى مؤسسة لمتعميـ والتكويف العالييف حسب الكيفية وشروط االلتحاؽ المذكورة في البند  3.7مف
هذا المنشور.

حدد آخر أجل لمتسجيل في المؤسسات الجامعية يوـ الثالثاء  20سبتمبر .2016
ّ
 5.7حاممك عدة شيادات بكالكريا

ال يستفيد حاممو أكثر مف شهادة بكالوريا سوى مف تسجيل واحد فقط.

 6.7التحكيالت
سجل في شهر أوت  ،2016ويرغب في تغيير الفرع ،فإنال تـ وضع أرضية
إف حامل شهادة البكالوريا الذي ّ
تحويالت في متناولال عمى موقعي االنترنيت المخصصيف لهذا الغرض.
يجب أف يتـ طمب التحويل وجوبا وحصريا عبر الخط.

بعد دراسة الطمب ،سيتمقى المعني إجابة.

األوؿ.
إما تأكيد تسجيمال الجديد أو االحتفاظ بتسجيمال ّ
عنذئذ عمى المعني ّ
ستحدد الحقا الرزنامة الخاصة بالتحويالت.
ُيطمب مف كل مدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف ومدراء الخدمات الجامعية ،كل فيما يخصال ،اتّخاذ
كل التدابير الضرورية لضماف حممة إعالمية واسعة النطاؽ اتجا حاممي شهادة البكالوريا الجدد وأوليائهـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتوجة لها وشروط
لمحتوى هذا المنشور وكذا المعمومات المتعمقة بمسارات التكويف العالي والشهادات
ّ
االستفادة مف الخدمات الجامعية.
مف جهة أخرى ،يستحسف اإلعالـ بتوفر المنشور في شكمال الرقمي والتفاعمي مصحوبا بدليل الطالب ،مع

إمكانية تحميمهما عبر موقعي االنترنيت المخصصيف لذلؾ.
إنني أولي أهمية قصوى لمنشر ولمتطبيق الصارـ ألحكاـ هذا المنشور.
حػرر بالجزائر في  20جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؤرخ في  30يكنيك سنة  ،2016المتعّمق بتحديد رزنامة التسجيالت
منشكر تكميمي رقـ ّ 02
األكلية كالطعكف كالتسجيالت النيائية لمطمبة الجدد لمسنة الجامعية 2017-2016

األولي وتوجيال حاممي شهادة
عمال بأحكاـ المنشور رقـ  01ال ّ
مؤرخ في  02يونيو سنة  ،2016المتعّمق بالتسجيل ّ
البكالوريا بعنواف السنة الجامعية  ،2017-2016تحدد رزنامة التسجيالت األولية والطعوف والتسجيالت النهائية
لمطمبة الجدد لمسنة الجامعية  ،2017-2016كما يمي:
 فترة التسجيالت األولية:

مف الثالثاء  19إلى الخميس  21جكيمية ،2016

 فترة تأكيد التسجيالت األولية:

مف الجمعة  22إلى األحد  24جكيمية ،2016

 فترة التوجيهات والطعوف عمى الخط :مف األحد  31جكيمية إلى الثالثاء  02أكت ،2016
 فترة إجراء المسابقات والمقابالت الشفوية أماـ لجنة بالنسبة لمفروع المعنية:
مف األحد  31جكيمية إلى الثالثاء  02أكت ،2016
 فترة التسجيالت النهائية:
يكم

مف الخميس  04إلى الثالثاء  09أكت ،2016

السيدات والسادة رؤساء المؤسسات الجامعية بتطبيق أحكاـ هذا المنشور ،الذي سينشر في النشرة الرسمية

لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حػرر بالجزائر في  02جكاف 0202

كزير التعميـ العالي كالبحث العممي
األستاذ طػاىر حجػار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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القرارات الفردية



بقرر رقـ  214المؤرخ في  7أفريل  ،2016يعيف السيد رمضاني مصطفى ،بصفة أميف عاـ لمركز البحث في اإلعالـ
ا
العممي والتقني.
بقرار رقـ  328المؤرخ في  3ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد طرايش دمحم ،بصفة رئيس قسـ العالقات الخارجية وتثميف
البحث لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
بقرار رقـ  329المؤرخ في  3ماي  ،2016يعيف السيد مصطفاكي تكفيق ،بصفتال مدير قسـ البحث "تسيير الموارد
األرضية في المناطق القاحمة وتثمينها" لمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.
بقرار رقـ  330المؤرخ في  3ماي  ،2016تنهى مهاـ السيدة بف عمار عائشة ،بصفتها مديرة قسـ البحث "المخياؿ
والمسارات اإلجتماعية" لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
بقرار رقـ  331المؤرخ في  3ماي  ،2016تنهى مهاـ السيدة مقدـ خديجة ،بصفتها مديرة قسـ البحث "المدف واألقاليـ"
لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
بقرار رقـ  332المؤرخ في  3ماي  ،2016يعيف السيد دمحمي سيدي دمحم ،بصفتال مدير قسـ البحث "المدف واألقاليـ"
لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
بقرار رقـ  333المؤرخ في  3ماي  ،2016يعيف السيد دالي أحمد أميف ،بصفتال مدير قسـ البحث "المخياؿ والمسارات
اإلجتماعية" لمركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
بقرار رقـ  334المؤرخ في  3ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد دمحمي سيدي دمحم ،بصفة مدير وحدة البحث في الثقافة
واإلتصاؿ والمغات واآلداب والفنوف ،لدى مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
بقرار رقـ  335المؤرخ في  3ماي  ،2016تعيف السيدة سنكسي صميحة ،بصفتها مديرة قسـ البحث "التمثالت الرمزية
والممارسات المغوية" لوحدة البحث في الثقافة واإلتصاؿ والمغات واآلداب والفنوف لدى مركز البحث العممي والتقني في
عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
بقرار رقـ  336المؤرخ في  3ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد حيرش بغداد دمحم ،بصفتال مدير قسـ البحث "التمثالت
الرمزية والممارسات المغوية" لوحدة البحث في الثقافة واإلتصاؿ والمغات واآلداب والفنوف لدى مركز البحث العممي
والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
بقرار رقـ  337المؤرخ في  3ماي  ،2016يعيف السيد حيرش بغداد دمحم ،بصفتال مدير وحدة البحث في الثقافة
واإلتصاؿ والمغات واآلداب والفنوف لدى مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
بقرار رقـ  340المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد بنكنيس مسعكد ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"المجسات واالالت والنسق ،المنشأ لدى جامعة خنشمة.
بقرار رقـ  341المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد جمكؿ عيد القادر ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"البنيات ،الخصائص والتجاذبات البيف ذرية" ،المنشأ لدى جامعة خنشمة.
بقرار رقـ  342المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد بف عمي شريف نكر الديف ،بصفتال مدير مخبر بحث
تحت عنواف " البنيات ،الخصائص والتجاذبات البيف ذرية " ،المنشأ لدى جامعة خنشمة.
بقرار رقـ  345المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد صنياجي كماؿ ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"عمـ المناعة" ،المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.
بقرار رقـ  346المؤرخ في  5ماي  ،2016تعيف السيدة معركؼ لكيزة ،بصفتها مديرة وحدة مخبر بحث تحت عنواف
"مجتمع – تربية – عمل" ،المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.
قرار رقـ  347مؤرخ في  5ماي  ،2016يتضمف تعييف مدير مخبر البحث "البحث في المحيط والصحة واإلنتاج
الحيواني" المنشأ لدى جامعة باتنة.1
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بقرار رقـ  348المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد صيد عبد العزيز ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف "البحث في
فيزياء اإلشعاعات وتفاعالتها مع الماد" ،المنشأ لدى جامعة باتنة.1
بقرار رقـ  349المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد بكالجدري عبد الحميد ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف
"البحث في فيزياء اإلشعاعات وتفاعالتها مع الماد" ،المنشأ لدى جامعة باتنة.1
بقرار رقـ  350المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد ميسكـ حنيفي ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف "البناء
والنقل والمحافظة عمى البيئة" ،المنشأ لدى جامعة مستغانـ.
بقرار رقـ  351المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد حيمكري سميماف ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"البناء والنقل والمحافظة عمى البيئة" ،المنشأ لدى جامعة مستغانـ.
بقرار رقـ  352المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد شكايح عبد القادر ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"تكنولوجيا وخصائص المادة الصمبة" ،المنشأ لدى جامعة مستغانـ.
بقرار رقـ  353المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد عزيز زكبير ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"تكنولوجيا وخصائص المادة الصمبة" ،المنشأ لدى جامعة مستغانـ.
قرار رقـ  354مؤرخ في  5ماي  ،2016يتضمف تعييف مدير مخبر البحث "البيوكيمياء والوراثة الجزئية" المنشأ لدى
جامعة الجزائر.1
بقرار رقـ  355المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيدة منصكري نكرة ،بصفتها مديرة مخبر بحث تحت
عنواف "اآللية والروبوتيؾ" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.1
بقرار رقـ  356المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد ريابي دمحم اليادي ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت
عنواف "الكهرومغناطيسي واإلتصاالت" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.1
بقرار رقـ  357المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد زرطاؿ عبد النكر ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت
عنواف "تقنيات التحديث وصوف المحيط" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة.1
بقرار رقـ  358المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد عبادي نكر الديف ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت
عنواف "البيولوجيا وعمـ الوراثة الجزئية" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .3
بقرار رقـ  359المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد حداد مصطفى ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"األخطار المهنية والصحة" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .3
بقرار رقـ  360المؤرخ في  5ماي  ،2016تعيف السيدة زىيكة ىشاـ برنية ،بصفتها مديرة مخبر بحث تحت عنواف
"مف الهندسة المعمارية إلى التعمير ،مجاؿ ،تقنية ومجتمع" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .3
بقرار رقـ  361المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيدة بف عباس كغكش سامية ،بصفتها مديرة مخبر بحث
تحت عنواف "مف الهندسة المعمارية إلى التعمير ،مجاؿ ،تقنية ومجتمع" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .3
بقرار رقـ  362المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيدة بكربيع فتيحة ،بصفتها مديرة مخبر بحث تحت
عنواف "الهندسة المناخية والبيئة" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .3
بقرار رقـ  363المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد لعبي بمقاسـ ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"المدينة والصحة" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .3
بقرار رقـ  364المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيدة عشي نصيرة ،بصفتها مديرة مخبر بحث تحت عنواف
"التمثالت الفكرية والثقافية  :إبداع ،تواصل ،نقد" ،المنشأ لدى جامعة تيزي وزو.
بقرار رقـ  365المؤرخ في  5ماي  ،2016تعيف السيدة قارة مصطفى ليمى ،بصفتها مديرة مخبر بحث تحت عنواف
"مخبر تكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ في تعميـ المغات األجنبية والترجمة" ،المنشأ لدى جامعة الشم .
بقرار رقـ  366المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد سنكسي عمي ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"اإلستراتيجيات والسياسات اإلقتصادية في الجزائر" ،المنشأ لدى جامعة المسيمة.
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بقرار رقـ  367المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد برحكمة عبد الحميد ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت
عنواف "اإلستراتيجيات والسياسات اإلقتصادية في الجزائر" ،المنشأ لدىجامعة المسيمة.
بقرار رقـ  368المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد كرداؿ جماؿ ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف "ميكانيؾ
الهياكل واستقرار المنشآت" ،المنشأ لدى جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  369المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد ناصر بشير ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"ميكانيؾ الهياكل واستقرار المنشآت" ،المنشأ لدى جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  370المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد صيمكد مخمكؼ ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"المجتمع والتطور القانوني والسياسي" ،المنشأ لدى جامعة أـ البواقي.
بقرار رقـ  371المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد بريكي لحبيب ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"المجتمع والتطور القانوني والسياسي" ،المنشأ لدى جامعة أـ البواقي.
بقرار رقـ  372المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد بمبشير دمحم فكزي ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف
"اإلشارات ،األنظمة والمعطيات" ،المنشأ لدى جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  373المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد أكعامري عبد العزيز ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"إشارات أنظمة وصور" ،المنشأ لدى جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  374المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد قاسيمي لعربي ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"النانوهيكمية الوظيفية اإليكولوجية لممواد" ،المنشأ لدى جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  375المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيدة حميدي فتيحة ،بصفتها مديرة مخبر بحث تحت عنواف
"النانوهيكمية الوظيفية اإليكولوجية لممواد" ،المنشأ لدى جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  376المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد بمبشير دمحم فكزي ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت
عنواف "تحميل وتطبيق اإلشاعات" ،المنشأ لدى جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  377المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد مكاكية معزة نصر الديف ،بصفتال مدير مخبر بحث
تحت عنواف "األنظمة الدقيقة واألنظمة المضمنة" ،المنشأ لدى جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  378المؤرخ في  5ماي  ،2016تعيف السيدة زماني فكزية ،بصفتها مديرة مخبر بحث تحت عنواف "الوراثة
الجزيئية والخموية" ،المنشأ لدى جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  379المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيدة محتار نضيرة  ،بصفتها مديرة مخبر بحث تحت عنواف
"الوراثة الجزيئية والخموية" ،المنشأ لدى جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  380المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد لكح ىشاـ ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف "النشاط
البدني الرياضي لمطفل المراهق" ،المنشأ لدى جامعة وهراف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  381المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد عمري دمحم ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"الكيمياء الفيزيائية لممواد المتقدمة" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  382المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد بكحفص بشير ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"نمذجة وترميز فزيائي في عمـ المواد" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  383المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد مكفق بف عمي ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"حوصمة المعمومات البيئية" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  384المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد سرير بكعالـ ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"المكانيؾ وفيزياء المواد" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  385المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد مزاري دمحم ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"العتاد والوسائل المنهضة" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
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بقرار رقـ  386المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد ىاليمي حنيفي ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"البحوث والدراسات اإلستشراقية في حضارة المغرب اإلسالمي" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  387المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد قرقكى إدريس ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"النص المسرحي الج ازئري ،إعادة جمع ودراسة في األبعاد الفكرة والجمالية" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  388المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد بككمي حساف سفياف ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"هندسة تطورية وأنظمة توزيع اإلعالـ" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  389المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد مالكي ميمكف ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"هندسة تطورية وأنظمة توزيع اإلعالـ" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  390المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد تيمماتيف عمار ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"تطبيقات البال زما ،الكهرباء الساكنة والتوافق الكهرومغناطيسي" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  391المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد جباري عمي ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"العالج العددي لإلشارات" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  392المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد قادكف عبد الدايـ ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت
عنواف "المجهريات  :ميكرو تحميل المادة والتحميل الطيفي لمجزئيات" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  393المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيدة طالب صافية ،بصفتها مديرة مخبر بحث تحت عنواف
"العتاد والكتاليز" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  394المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد بشير بكيجرة دمحم ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"الهياكل والمواد المتقدمة في الهندسة المدنية واألشغاؿ العمومية" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  395المؤرخ في  5ماي  ،2016ينهى مهاـ السيد بف يكسف سمير ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"الهياكل والمواد المتقدمة في الهندسة المدنية واألشغاؿ العمومية" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  396المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد صبار نكر الديف ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت
عنواف "النقد والدراسات األدبية والمسانيات" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  397المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد طالب نصر الديف ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت
عنواف "شبكة اإلتصاالت ،هندسة الكمبيوتر ومتعدد األخبار" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  398المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد عدة بدية العباس ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت
عنواف "الميا والهيدروميكانيؾ" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  399المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد صحراكي بف شيحة ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت
عنواف "إدارة اإلبتكار والتسويق" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  400المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيدة بف عمارة زينب ،بصفتها مديرة مخبر بحث تحت
عنواف "مكروالكترونيؾ التطبيقي" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  401المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد قندكسي بدر الديف عبد الكريـ ،بصفتال مدير مخبر
بحث تحت عنواف "البيئة والصحة" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  402المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد ىالؿ دمحم ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف "رياضيات
البيولوجيا" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  403المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد لقمش عبد القادر ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"رياضيات البيولوجيا" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
بقرار رقـ  404المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد بكرحمة عالؿ ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"تسيير المؤسسات" ،المنشأ لدى جامعة سيدي بمعباس.
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بقرار رقـ  405المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد بطكش كماؿ ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف "طريق
الجزائر نحو مجتمع المعمومات :األهداؼ والتأسيس" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .2
قرار رقـ  406مؤرخ في  5ماي  ،2016يتضمف تعييف مدير مخبر البحث "تكنولوجيات اإلعالـ الجديدة والنمو
الوطني" المنشأ لدى جامعة قسنطينة.2
بقرار رقـ  407المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد بف حسيف ناجي ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف
"المغرب الكبير :اإلقتصاد والمجتمع" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .2
بقرار رقـ  408المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد ىاركني مكسى ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف
"التكويف في العالج النفس وعمـ النفس المرضي" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .2
بقرار رقـ  409المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيدة ركاؽ عبمة ،بصفتها مديرة مخبر تحت عنواف "تحميل
التحوالت اإلجتماعية والمؤسسات" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .2
بقرار رقـ  410المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد بكشمكخ محفكظ  ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف "عمـ النفس
المرضى :العن الجسدي والصدمات النفسية" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .2
بقرار رقـ  411المؤرخ في  5ماي  ،2016ينهى مهاـ السيد معاليـ صالح ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف "عمـ
النفس المرضى :العن الجسدي والصدمات النفسية" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .2
بقرار رقـ  412المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيدة لكميتي مرابط اليامنة ،بصفتها مديرة مخبر تحت
عنواف " عمـ اإلجتماع اإلقتصادي والحركات اإلجتماعية" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .2
بقرار رقـ  413المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد فياللي كماؿ ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف
"الدراسات واإلبحاث اإلجتماعية التاريخية حوؿ الحركات المهاجرة" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .2
بقرار رقـ  414المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيدة مجاني بكبة ،بصفتها مديرة مخبر تحت عنواف
"الدراسات والبحوث في حضارة المغرب اإلسالمي" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .2
بقرار رقـ  415المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد جصاص الربيع ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف
"العموـ اإلجتماعية وقضايا المجتمع" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .2
بقرار رقـ  416المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد مذبكح لخضر ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف
"الدراسات التاريخية والفمسفية" ،المنشأ لدى جامعة قسنطينة .2
بقرار رقـ  417المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد العربي فرحاتي ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف
"تطوير نظـ الجودة في مؤسسات التعميـ العالي والثانوي" ،المنشأ لدى جامعة باتنة .1
بقرار رقـ  418المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد بف دايخة الطاىر ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف "الكيمياء
وكيمياء البيئة" ،المنشأ لدى جامعة باتنة .1
بقرار رقـ  419المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد بف خالد دمحم ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف "الكيمياء
وكيمياء البيئة" ،المنشأ لدى جامعة باتنة .1
بقرار رقـ  420المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد بكقرة كماؿ ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف
"الديناميات اإلجتماعية في األوراس" ،المنشأ لدى جامعة باتنة .1
بقرار رقـ  421المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد بمخير عبد القادر ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف
"أنظمة اإلعالـ األلي " ،المنشأ لدى جامعة هواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  422المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد سعدي عادؿ ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف "كيمياء الغاز
الطبيعي" ،المنشأ لدى جامعة هواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  423المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيدة ربيعة شريفة ،بصفتها مديرة مخبر تحت عنواف "كيمياء
الغاز الطبيعي" ،المنشأ لدى جامعة هواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
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بقرار رقـ  424المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد عمارة مراد ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف "التعديف بالمحاليل
والكيمياء الالعضوية الجزئية" ،المنشأ لدى جامعة هواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  425المؤرخ في  5ماي  ،2016ينهى مهاـ السيد كرجكج حساف ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف "التعديف
بالمحاليل والكيمياء الالعضوية الجزئية" ،المنشأ لدى جامعة هواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  426المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد نايت عاشكر مجيد ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف "الحركية
الح اررية وتشكيل النماذج الجزئية" ،المنشأ لدى جامعة هواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  427المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد آيت قاسي احمد ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف
"الحركية الح اررية وتشكيل النماذج الجزئية" ،المنشأ لدى جامعة هواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  428المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيدة كاعمر عمي أكريدة ،بصفتها مديرة مخبر تحت عنواف
"الكيمياء النظرية الحاسوبية والفوتونية" ،المنشأ لدى جامعة هواري بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
بقرار رقـ  429المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد خنكر صالح ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف "فرنسية
الكتابات الجامعية" ،المنشأ لدى جامعة ورقمة.
بقرار رقـ  430المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد كسكاس بكعالـ ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"ميكانيؾ الدقة التطبيقية" ،المنشأ لدى جامعة سطي .1
بق ارر رقـ  431المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد زقادي رابح ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"ميكانيؾ الدقة التطبيقية" ،المنشأ لدى جامعة سطي .1
بقرار رقـ  432المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد ساعد عبد السالـ ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"فيزياء وميكانيؾ المواد المعدنية " ،المنشأ لدى جامعة سطي .1
بقرار رقـ  433المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد كاقدي الحاج ،بصفتال مدير مخبر بحث تحت عنواف
"فيزياء وميكانيؾ المواد المعدنية" ،المنشأ لدى جامعة سطي .1
بقرار رقـ  434المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد بف منصكر مكسى ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف "الدراسات
والبحوث في التنمية الريفية" ،المنشأ لدى جامعة برج بوعريريج.
بقرار رقـ  435المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد رحيـ حسيف ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف "الدراسات
والبحوث في التنمية الريفية" ،المنشأ لدى جامعة برج بوعريريج.
بقرار رقـ  436المؤرخ في  5ماي  ،2016يعيف السيد بف كاضح عمي ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف "تشخيص
وتثميف المواد الطبيعية" ،المنشأ لدى جامعة برج بوعريريج.
بقرار رقـ  437المؤرخ في  5ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد بف ثابت عبد الكىاب ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف
"تشخيص وتثميف المواد الطبيعية" ،المنشأ لدى جامعة برج بوعريريج.
بقرار رقـ  438المؤرخ في  5ماي  ،2016تجدد عضوية السيد حسيف لعبار ،بصفتال مدير مخبر تحت عنواف "عنابال
الكهروتقني" ،المنشأ لدى جامعة عنابة.
بقرار رقـ  467المؤرخ في  22ماي  ،2016تنهى مهاـ السيد صنكبر عبد المجيد ،بصفتال مدير وحدة بحث تحت
عنواف "العموـ اإلجتماعية والصحة" ،المنشأ لدى جامعة وهراف .2
بقرار رقـ  468المؤرخ في  22ماي  ،2016تعيف السيدة شارب دليمة ،بصفتها مديرة وحدة بحث تحت عنواف "العموـ
اإلجتماعية والصحة" ،المنشأ لدى جامعة وهراف .2
بقرار رقـ  476المؤرخ في  25ماي  ،2016تنهى مهاـ السػيػدة بكسحابة رحاب بصفة مديرة مساعدة لمركز البحث في
البيوتكنولوجيا.
بقرار رقـ  607المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد بميادي محند ،أستاذ ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
"رياضيات واعالـ آلي" بجامعة أدرار.
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بقرار رقـ  608المؤرخ في  13جواف  ،2016تعيف السيدة دكلي سعاد ،بصفتها مسؤولة عف فريق ميداف التكويف
"عموـ إقتصادية والتسيير وعموـ تجارية" بجامعة بشار.
بقرار رقـ  609المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد نبك عبد القادر ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"آداب ولغات أجنبية" بجامعة بشار.
بقرار رقـ  610المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد برشاف دمحم ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ
إنسانية واجتماعية" بجامعة بشار.
بقرار رقـ  611المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد إكيكاف مراد  ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ فريق
ميداف التكويف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة بجاية.
بقرار رقـ  612المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد زاكي عبد القادر ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ
فريق ميداف التكويف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة البويرة.
بقرار رقـ  613المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد عتكس الجيالني ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ
فريق ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة الوادي.
بقرار رقـ  614المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد زلكمة العيد ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ
وتكنولوجيا" بجامعة الوادي.
بقرار رقـ  615المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد ضك جماؿ ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ فريق
ميداف التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة الوادي.
بقرار رقـ  616المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد بكفتكحة يكسف ،أستاذ  ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
"عموـ األرض والكوف" بجامعة جيجل.
بقرار رقـ  617المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد مبركؾ فاتح ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ
األرض والكوف" بجامعة جيجل.
بقرار رقـ  618المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد حميمد عبد الرحماف ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ األرض والكوف" بجامعة معسكر.
بقرار رقـ  619المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد بكشنافة جماؿ ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة المدية.
بقرار رقـ  620المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد بغداد دمحم ،أستاذ محاضر قسـ "أ" ،كمسؤوؿ فريق
ميداف التكويف "عموـ المادة" بجامعة مستغانـ.
بقرار رقـ  621المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد بكلرباح غريب ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ
إقتصادية والتسيير وعموـ تجارية" بجامعة ورقمة.
بقرار رقـ  622المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد عطية العربي ،أستاذ محاضر قسـ "أ " ،كمسؤوؿ فريق
ميداف التكويف "عموـ إقتصادية والتسيير وعموـ تجارية" بجامعة ورقمة.
بقرار رقـ  623المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد ركاف دمحم الصالح ،أستاذ محاضر قسـ "أ " ،كمسؤوؿ
فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة أـ البواقي.
بقرار رقـ  624المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد رايسي رشيد ،أستاذ محاضر قسـ "أ " ،كمسؤوؿ فريق
ميداف التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة ورقمة.
بقرار رقـ  625المؤرخ في  13جواف  ،2016تعيف السيدة عبادي دليمة ،بصفتها مسؤولة عف فريق ميداف التكويف
"آداب ولغات أجنبية" بجامعة ورقمة.
بقرار رقـ  626المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد بشير حساـ ،أستاذ محاضر قسـ "أ " ،كمسؤوؿ فريق
ميداف التكويف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة أـ البواقي.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثاني 2016

554





















بقرار رقـ  627المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد شاكر لقماف ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "لغة
وأدب عربي" بجامعة أـ البواقي.
بقرار رقـ  628المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد دراجي السعيد ،أستاذ محاضر قسـ "أ " ،كمسؤوؿ فريق
ميداف التكويف "عموـ إقتصادية والتسيير وعموـ تجارية" بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية.
بقرار رقـ  629المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد أكسككرت دمحم ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"آداب ولغات أجنبية" بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية.
بقرار رقـ  630المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد طسطاس عمار ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية.
بقرار رقـ  631المؤرخ في  13جواف  ،2016تجديد تعييف السيدة لكاتي أماؿ ،بصفتها مسؤولة عف فريق ميداف
التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية.
بقرار رقـ  632المؤرخ في  13جواف  ،2016تجديد تعييف السيد بكعافية يكسف ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة تيزي وزو.
بقرار رقـ  633المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد يعقكب بكسعد ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ
فريق ميداف التكويف "عموـ األرض والكوف" بجامعة تيزي وزو.
بقرار رقـ  634المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد لكنيس سامي ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عموـ األرض والكوف" بجامعة تيزي وزو.
بقرار رقـ  635المؤرخ في  13جواف  ،2016تجديد تعييف السيد كتك دمحم الشريف ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة تيزي وزو.
بقرار رقـ  636المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد قندكز عمار ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "آداب
ولغات أجنبية" بجامعة تيزي وزو.
بقرار رقـ  637المؤرخ في  13جواف  ،2016تجديد تعييف السيد دركاش مصطفى ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة تيزي وزو.
بقرار رقـ  638المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد صالحي محند آكمي ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"لغة وثقافة أمازيغية" بجامعة تيزي وزو.
بقرار رقـ  639المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد عشوي نصر الديف ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ
فريق ميداف التكويف "عموـ إقتصادية والتسيير وعموـ تجارية" بالمركز الجامعي عيف تيموشنت.
بقرار رقـ  640المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد جديدف لحسف ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عموـ إقتصادية والتسيير وعموـ تجارية" بالمركز الجامعي عيف تيموشنت.
بقرار رقـ  641المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد حاشي يكسف ،أستاذ ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
"حقوؽ وعموـ سياسية" بالمركز الجامعي عيف تيموشنت.
بقرار رقـ  642المؤرخ في  13جواف  ،2016تعيف السيدة قدكدك جميمة ،بصفتها مسؤولة عف فريق ميداف التكويف
"حقوؽ وعموـ سياسية" بالمركز الجامعي عيف تيموشنت.
بقرار رقـ  643المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد زبار جالؿ ،أستاذ ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ
وتكنولوجيا" بالمركز الجامعي تيسمسيمت.
بقرار رقـ  644المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد بمحسيف دمحم ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ فريق
ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بالمركز الجامعي تيسمسيمت.
بقرار رقـ  645المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد دردار بشير ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "لغة
وأدب عربي" بالمركز الجامعي تيسمسيمت.
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بقرار رقـ  646المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد نقاب دمحم ،أستاذ ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ
المادة" بجامعة المسيمة.
بقرار رقـ  647المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد بعزيز حكيـ ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ
المادة" بجامعة المسيمة.
بقرار رقـ  648المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد بكسعيد دمحم ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ فريق
ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة بومرداس.
بقرار رقـ  649المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد أكنكش حميد ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ
وتكنولوجيا" بجامعة بومرداس.
بقرار رقـ  650المؤرخ في  13جواف  ،2016يجدد تعييف السيد شنكؼ شعيب ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ إقتصادية والتسيير وعموـ تجارية" بجامعة بومرداس.
بقرار رقـ  651المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيدة عايب نادية ،أستاذة محاضرة قسـ " أ " ،كمسؤولة
فريق ميداف التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة قسنطينة .1
بقرار رقـ  652المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد بصيمة خالد ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"رياضيات واعالـ آلي" بجامعة قسنطينة .1
بقرار رقـ  653المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد ىامل عبد الكىاب ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ
فريق ميداف التكويف "عموـ المادة" بجامعة قالمة.
بقرار رقـ  654المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد داكدي مراد إبراىيـ ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عموـ المادة" بجامعة قالمة.
بقرار رقـ  655المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد بكسطيمة نجيب ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ
فريق ميداف التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة قالمة.
بقرار رقـ  656المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد حمالكي عبد الحميد ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "رياضيات واعالـ آلي" بجامعة قالمة.
بقرار رقـ  657المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيدة سكيكي ليندة ،أستاذة محاضرة قسـ " أ " ،كمسؤولة
فريق ميداف التكويف "عموـ الطبيعة والحياة" بجامعة قالمة.
بقرار رقـ  658المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد بيمكؿ نكر الديف ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"آداب ولغات أجنبية" بجامعة قالمة.
بقرار رقـ  659المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد جراب عبد الرزاؽ ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة قالمة.
بقرار رقـ  660المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيدة بكميرة فريدة ،أستاذة محاضرة قسـ " أ " ،كمسؤولة
فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة قالمة.
بقرار رقـ  661المؤرخ في  13جواف  ،2016تعيف السيدة معمـ كردة ،بصفتها مسؤولة عف فريق ميداف التكويف "لغة
وأدب عربي" بجامعة قالمة.
بقرار رقـ  662المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد يكنسي عبد العزيز ،أستاذ محاضر قسـ " أ "،
كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة قالمة.
بقرار رقـ  663المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد تركي أحمد ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ فريق
ميداف التكويف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة الشم .
بقرار رقـ  664المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد عجمية أحمد ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ
فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة الشم .
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بقرار رقـ  665المؤرخ في  13جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد حشماكي دمحم ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ
فريق ميداف التكويف "عموـ إقتصادية والتسيير وعموـ تجارية" بجامعة الجزائر .3
بقرار رقـ  666المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد أيت دمحم مراد ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ
إقتصادية والتسيير وعموـ تجارية" بجامعة الجزائر .3
بقرار رقـ  667المؤرخ في  13جواف  ،2016يجدد تعييف السيد شعناف مسعكد ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة الجزائر .3
بقرار رقـ  668المؤرخ في  13جواف  ،2016يجدد تعييف السيد بكعجيمي جماؿ ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف
التكويف "عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة الجزائر .3
بقرار رقـ  669المؤرخ في  13جواف  ،2016ينهى مهاـ السيد بف عكي محند أكمي ،أستاذ ،كمسؤوؿ فريق ميداف
التكويف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة الجزائر .3
بقرار رقـ  670المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد شمغكـ عبد الرحماف ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ
فريق ميداف التكويف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة الجزائر .3
بقرار رقـ  671المؤرخ في  13جواف  ،2016ينهى مهاـ السيد بكعجناؽ كماؿ ،أستاذ ،كمسؤوؿ فريق ميداف التكويف
"عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة خميس مميانة.
بقرار رقـ  672المؤرخ في  13جواف  ،2016يعيف السيد طيمب أحمد ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة خميس مميانة.
بقرار رقـ  705المؤرخ في  20جواف  ،2016ينهى مهاـ السيد خركبي كماؿ ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ فريق
ميداف التكويف "عموـ المادة" بجامعة الجمفة.
بقرار رقـ  706المؤرخ في  20جواف  ،2016يعيف السيد نعاس عبد الكريـ ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عموـ المادة " بجامعة الجمفة.
بقرار رقـ  707المؤرخ في  20جواف  ،2016تعيف السيدة الحدي نجكية  ،بصفتها مسؤولة عف فريق ميداف التكويف
"عموـ إقتصاجية والتسيير وعموـ تجارية" بجامعة الجمفة.
بقرار رقـ  708المؤرخ في  20جواف  ،2016يعيف السيد بف شريؾ عمر ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة الجمفة.
بقرار رقـ  709المؤرخ في  20جواف  ،2016يعيف السيد فشار عطاء هللا ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"فنوف" بجامعة الجمفة.
بقرار رقـ  710المؤرخ في  20جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد قنشكبة أحمد ،أستاذ محاضر قسـ " أ " ،كمسؤوؿ
فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة الجمفة.
بقرار رقـ  711المؤرخ في  20جواف  ،2016يعيف السيد حشالفي لخضر ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"لغة وأدب عربي" بجامعة الجمفة.
بقرار رقـ  712المؤرخ في  20جواف  ،2016يجدد تعييف السيد عزكز عمي ،بصفتال مسؤوال عف فريق ميداف التكويف
"عموـ إنسانية واجتماعية" بجامعة الجزائر .1
بقرار رقـ  713المؤرخ في  20جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد بف الزيف دمحم األميف ،أستاذ ،كمسؤوؿ فريق ميداف
التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة الجزائر .1
بقرار رقـ  718المؤرخ في  20جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد غانـ فريد ،بصفة مدير قسـ البحث "اإلتصاالت"
لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
بقرار رقـ  719المؤرخ في  20جواف  ،2016يعيف السيد آشمي عبد الحكيـ ،بصفة رئيس قسـ العالقات الخارجية
وتثميف نتائج البحث لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
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بقرار رقـ  720المؤرخ في  20جواف  ،2016تعيف السيدة أقيس كمثكمة ،بصفتها مديرة قسـ البحث "النظرية
والممارسات" لوحدة البحث حوؿ الترجمة والمصطمحية لدى مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي
والثقافي.
بقرار رقـ  721المؤرخ في  20جواف  ،2016يعيف السيد بمعباس عبد هللا ،بصفتال مدير قسـ البحث "المصطمحات
والترجم ة التقنية" لوحدة البحث حوؿ الترجمة والمصطمحية لدى مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف
اإلجتماعي والثقافي.
بقرار رقـ  722المؤرخ في  20جواف  ،2016يعيف السيد بنية حاج دمحم في رتبة مدير بحث بمركز تنمية التكنولوجيات
المتطورة.
بقرار رقـ  723المؤرخ في  20جواف  ،2016يعيف السيد بككش سيدي دمحم األميف في رتبة مدير بحث بمركز تنمية
الطاقات المتجددة.
بقرار رقـ  724المؤرخ في  20جواف  ،2016يعيف السيد حيرش بغداد دمحم في رتبة مدير بحث بمركز البحث العممي
والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.
بقرار رقـ  740المؤرخ في  25جواف  ،2016تنهى مهاـ السيد دماغ نصر الديف بصفة مدير وحدة البحث في
البصريات والفوطونيات ،الكائف مقرها بوالية سطي  ،المنشأة لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
بقرار رقـ  741المؤرخ في  25جواف  ،2016يعيف السيد تكاـ الطاىر بصفة مدير وحدة البحث في البصريات
والفوطونيات ،الكائف مقرها بوالية سطي  ،المنشأة لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
بقرار رقـ  743المؤرخ في  30جواف  ،2016يعيف السيد حميدكش دمحم ،بصفة مدير وحدة البحث تحت عنواف "المواد
البارزة" ،المنشأة لدى جامعة سطي .1
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