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المؤرخ في  26جويمية  ،2016يتمم ممحق القرار رقم 1098
 قـرار رقم 873ّ
ّ
مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بغميزان في ميدان "رياضيات واعالم آلي"311 .........................
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  558المؤرخ في  05أوت  2015الذي يتضمن مطابقة
 قـرار رقم 874ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أدرار في ميدان "رياضيات واعالم آلي"312 ............................................
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  562المؤرخ في  05أوت  2015الذي يتضمن مطابقة
 قـرار رقم 875ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية في ميدان "رياضيات واعالم آلي"313 ...........................................
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  583المؤرخ في  05أوت  2015الذي يتضمن مطابقة
 قرار رقم 876ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سطيف 1في ميدان "رياضيات واعالم آلي"313 ........................................
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  570المؤرخ في  05أوت  2015الذي يتضمن مطابقة
 قـرار رقم 877ّ

التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة غرداية في ميدان "رياضيات واعالم آلي"314 ..........................................

المؤرخ في  26جويمية  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  594المؤرخ في  05أوت  2015المتضمن مطابقة
 قرار رقم 878ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لمنعامة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"315 .................................
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يتمم ممحق القرار رقم 575المؤرخ في  05أوت  2015الذي يتضمن مطابقة
 قرار رقم 879ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط في ميدان "رياضيات واعالم آلي"315 ..........................................
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يعدل ممحق المقرر رقم  89المؤرخ في  15سبتمبر  2007المتضمن فتح ماستر
 قـ ارر رقم 880ّ

السنة الجامعية 316 ............................................................2008-2007
األكاديمية والمينية المفتوحة بعنوان ّ
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يعدل ممحق القرار رقم  286المؤرخ في  01أكتوبر  2012المتضمن تأىيل
 قرار رقم 881ّ
السنة الجامعية  2013-2012بجامعة عنابة317 .........................................................
الماستر المفتوحة بعنوان ّ
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يعدل ممحق القرار رقم  754المؤرخ في  12أوت  2014المتضمن تأىيل الماستر
 قرار رقم 882ّ
السنة الجامعية  2015-2014بجامعة سوق أىراس317 ..........................................................
المفتوحة بعنوان ّ
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 -قـرار رقم  883مؤرخ في  26جويمية  ،2016يعدل ممحق القرار رقم  758المؤرخ في  12أوت  2014المتضمن تأىيل الماستر

المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2015-2014بجامعة تممسان318 ................................................................

 -قـرار رقم  884مؤرخ في  26جويمية  ،2016يعدل ممحق القرار رقم  638المؤرخ في  24سبتمبر  2014المتضمن تأىيل

الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2014-2013بجامعة تممسان319 .......................................................

 -قـرار رقم  886مؤرخ في  26جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم

االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بقسنطينة 319 ...................................................................................
 قـرار رقم  887مؤرخ في  26جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري321 ............ قـرار رقم  888مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم المغة األلمانية بكمية اآلدابوالمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس 322 .........................................................................
 قـرار رقم  889مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعةجياللي ليابس -سيدي بمعباس 323 ..................................................................................................

 -قــرار رقـم  890مـؤرخ في  27جويمية  2016يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة جياللي ليابس -سيدي

بمعباس 324 .........................................................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق بالمدرسة
 قـرار رقم  891مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة 326 ............................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اإللكترونيك واإللكتروتقني
 قـرار رقم  892مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016واآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة 327 ...........................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بالمدرسة
 قـرار رقم  893مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة 328 ............................................................................................
 -قـرار رقم  894مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة

التقنيات -قسنطينة 329 ..............................................................................................................

 قـرار رقم  895مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم المالية والمحاسبة بكميةالعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف...................................................

 -قـرار رقم  896مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير بكمية العموم

330

االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف331 ..........................................................

 -قـرار رقم  897مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم

االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف332 ..........................................................
 قـرار رقم  898مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعمومالسياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس333 ............................................................................ ....
 قـرار رقم  899مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم السياسية بكمية الحقوقوالعموم السياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس334 ........................................................................
 قـرار رقم  900مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسيةبجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس335 ..........................................................................................

 -قـرار رقم  901مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم الصيدلة بكمية الطب بجامعة

جياللي ليابس -سيدي بمعباس337 ..................................................................................................

 -قـرار رقم  902مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم جراحة األسنان بكمية الطب

بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس 338 ..........................................................................................

 -قـرار رقم  903مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة جياللي

ليابس -سيدي بمعباس 339 ..........................................................................................................

 -قـرار رقم  904مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم االحتماالت واإلحصاء بكمية

العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس 340 ............................................................................

 -قـرار رقم  905مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة بجامعة جياللي

ليابس -سيدي بمعباس 341 ..........................................................................................................
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 -قـرار رقم  906مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية بكمية العموم

االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف343 ..........................................................

 -قـرار رقم  907مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية

وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف 344 ...............................................................................

 -قـرار رقم  908مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المدنية بكمية اليندسة

المدنية والمعمارية بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف 345 ...........................................................................

 -قـرار رقم  909مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم اليندسة المعمارية بكمية

اليندسة المدنية والمعمارية بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف346 ..................................................................

 -قـرار رقم  910مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية والمعمارية

بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف 347 ..............................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميـة اآلداب والّمغــات بجامعـة أحمـد
 -قـرار رقم  911مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016

درايـة  -أدرار 348 ...................................................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اآلداب والّمغـة الفرنسيـة بكّميـة
 قـرار رقم  912مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016اآلداب والّمغــات بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار 349 .....................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم اآلداب والّمغـة اإلنجميزيـة بكّميـة
 قـرار رقم  913مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016اآلداب والّمغــات بجامعة أحمـد درايـة  -أد ارر 350 .....................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الّمغـة واألدب العربـي بكّميـة
 قـرار رقم  914مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016اآلداب والّمغــات بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار .....................................................................................

351

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم المحروقات والطاقات المتجددة
 قـرار رقم  915مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة-أدرار 352 .............................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الرياضيـات واإلعـالم اآللـي
 قـرار رقم  916مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار 353 ...........................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميـة العموم االنسانية واالجتماعية
 -قـرار رقم  917مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016

والعموم اإلسالمية بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار 354 ....................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميـة العمـوم االقتصاديـة وال ّتجاريـة
 قـرار رقم  918مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016وعمـوم ال ّتسييـر بجامعـة أحمـد درايـة  -أدرار 355 .....................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العموم االقتصاديـة بكّميـة العموم
 قـرار رقم  919مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعموم ال ّتسييـر بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار357 ................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم ال ّتجاريـة بكّميـة العموم
 -قـرار رقم  920مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016

االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعموم ال ّتسييـر بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار358 ................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـوم ال ّتسييـر بكّميـة العموم
 قـرار رقم  921مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعموم ال ّتسييـر بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار359 ................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّميـة الحقـوق والعمـوم السياسيـة
 قـرار رقم  922مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016360
بجامعة أحمـد درايـة -أدرار
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمــوم السياسيــة بكّميـة
 قـرار رقم  923مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016الحقــوق والعمــوم السياسيــة بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار361 .........................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم الحقــوق بكّميـة الحقــوق
 قـرار رقم  924مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016والعمــوم السياسيــة بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار362 ..................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم عمـوم المـادة بكّميـة العمـوم
 قـرار رقم  925مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار363 .........................................................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم االجتماعيـة بكّميـة العموم
 قـرار رقم  926مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية بجامعة أحمـد درايـة –أدرار364 ..............................................................
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم اإلسالميــة بكّميـة العموم
 قـرار رقم  927مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار365 .............................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم اإلنسانيـة بكّميـة العموم
 قـرار رقم  928مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار366 .............................................................
يحدد الحجم الساعي األسبوعي لمتدريس لألستاذ الباحث367 ...........................
 قـرار رقم  929مؤرخ في  28جويمية ّ ،2016يحدد كيفيات تكييف الحجم الساعي لمتدريس لألستاذ المساعد في طور تحضير
 قـرار رقم  930مؤرخ في  28جويمية ّ ،2016أطروحة الدكتوراه 368 ................................................................................................................
يحدد كيفيات تغيير الحجم الساعي األسبوعي لمتدريس لألستاذ الباحث الذي يشغل
 -قـرار رقم  931مؤرخ في  28جويمية ّ ،2016

منصبا عاليا 370 .....................................................................................................................

 قـرار رقم  932مؤرخ في  28جويمية  ،2016يحدد كيفيات تنظيم المرافقة البيداغوجية لفائدة األستاذ الباحث حديث التوظيف371 .... قـرار رقم  933مؤرخ في 28جويمية  ،2016يحدد القواعد المتعمقة بالوقاية من السرقة العممية ومكافحتيا377 .......................ويحدد
الدكتوراه
 قـرار رقم  935مؤرخ في  31جويمية ،2016ّ
مؤسسات ال ّتعميم العالي لضمان ال ّتكوين لنيل شيادة ّ
يتضمن تأىيل ّ
ّ
لسنة الجامعية 386 .................................................................2017-2016
عدد المناصب المفتوحة بعنوان ا ّ
 قرار رقم  936المؤرخ في 01أوت  ،2016المتضمن إعالن نتائج الدورة السادسة والثالثون ( )36لمجنة الجامعية الوطنية424 ...... قـرار رقم  937مؤرخ في  2أوت  ،2016يتضمن إعالن نتائج الدورة التاسعة عشرة لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين436 ............... قـرار رقم  938مؤرخ في  02أوت  2016يحدد شروط منح رخص الغياب لفائدة الباحث الدائم الذي يحضر أطروحة الدكتوراه437 .... قـرار رقم  939مؤرخ في  02أوت  ،2016يحدد كيفيات تقييم النشاط السنوي لمباحث الدائم438 ..................................... -قـرار رقم  940مؤرخ في  02أوت  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة

سعيدة440 ..........................................................................................................................

 -قـرار رقم  941مؤرخ في  02أوت  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم

التسيير بجامعة سعيدة441 ..........................................................................................................

 قـرار رقم  942مؤرخ في  02أوت  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سعيدة442 .. قـرار رقم  943مؤرخ في  02أوت  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة443 ................ -قـرار مؤرخ في  3أوت  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كميـة العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية

بجامعـة وىـران445 ................................................................................................................. 1

 قـرار مؤرخ في  3أوت  2016يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى كميـة المغـات األجنبيـة بجامعـة وىـران446 ......2يتضمن تأىيل مؤسسات ال ّتعميم وال ّتكوين العاليين لضمان ال ّتكوين لنيـل شيادة ال ّتكوين
ـؤرخ في  04أوت ،2016
 قـرار رقـم  944م ّّ
447
السـنة الجامعية........................2017-2016
المتخصص
ما بعد ال ّتدرج
ّ
ّ
ويحـدد عـدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ
الدكتوراه
مـؤرخ في  04أوت ،2016
يتضمن تأىيل مؤسسات ال ّتعميم العالي لم ّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
 قرار رقم ّ 945ّ
وتنظيـم ال ّتأىيـل الجامعـي ومنحـو 450 ................................................................................................
 -قـرار مـؤرخ في  7أوت  2016يتضمن حـل لجنـة الخدمـات اإلجتماعيـة لدى المدرسـة العميـا لمتجـارة.............................

456

 -قـرار مؤرخ في  8أوت  2016يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعـة وىـران" 2دمحم بن أحمد"...........

458

 قرار رقم  946مؤرخ في  08أوت  ،2016يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج457 .....................مؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بميمة في ميدان
 -قرار رقم ّ 947

"عموم وتكنولوجيا" 459 ...............................................................................................................

مؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بالنعامة في
 قرار رقم ّ 948ميدان "عموم وتكنولوجيا" 461 ........................................................................................................
مؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بغميزان في
 قرار رقم ّ 949ميدان "عموم وتكنولوجيا 462 .........................................................................................................
مؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بتيسمسيمت في
 قرار رقم ّ 950ميدان "عموم وتكنولوجيا" 464 ........................................................................................................

المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 951السنة الجامعية  2017-2016بجامعة مستغانم465 ..
ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

11

466

السنة الجامعية  2017-2016بجامعة المسيمة..
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 952ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 953السنة الجامعية  2017-2016بجامعة وى ارن467 ..1
ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة وىران..2
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 954ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة ورقمة....
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 955ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ

السنة الجامعية  2017-2016بجامعة أم البواقي..
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 956ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة العموم
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 957ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ

468
469
470

اإلسالمية "األمير عبد القادر" 471 .....................................................................................................

المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 958السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سطيف471 ..1
ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 959السنة الجامعية  2017 2016بجامعة سطيف472 ..2
ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
-

المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 960السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سيدي بمعباس473 ...
ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ

السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سكيكدة474 ..
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 961ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 962السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سوق أىراس475 ....
ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 963السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تبسة476 ....
ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 964السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تيارت477 ....
ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 965السنة الجامعية  2017-2016بجامعة أدرار477 ...
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 966السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الجزائر478 ......1
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 967السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الجزائر479 ......2
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 968السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الجزائر480 ......3
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ

السنة الجامعية  2017-2016بجامعة عنابة481 ...
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 969ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 970السنة الجامعية  2017-2016بجامعة باتنة482 ..1
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بشار483 ...
 قرار رقم 971ّ
تضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
المؤرخ في  09أوت  ،2016ي ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 972السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بجاية484 ...
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بسكرة484 ...
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 973ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 974السنة الجامعية  2017-2016بجامعة البميدة 485 ......1
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 975السنة الجامعية  2017-2016بجامعة البميدة 486 ......2
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 976السنة الجامعية  2017-2016بجامعة برج بوعريريج487 ..
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 977السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بومرداس488 .....
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ

المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 978السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الشمف489 ..
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
السنة الجامعية  2017 2016بجامعة تيزي وزو489 ..
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 979ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 980السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تممسان490 ..
ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
-

يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ال ّسنة الجامعية  2017-2016بجامعة
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 981ّ
ّ
ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا"491 ...............................................................................................
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 982ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
الجامعي لعين تيموشنت" 492 ........................................................................................................
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 983ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
الجامعي لمبيض" 493 ................................................................................................................
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 984ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
الجامعي لميمة"494 ................................................................................................................ ..
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 985ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
الجامعي لمنعامة"495 .................................................................................................. ..............
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 986ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
الجامعي لغميزان"495 .................................................................................... ............................
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السنة الجامعية  2017-2016بالمركز
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 987ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
الجامعي لتمنراست"496 ..............................................................................................................
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 988ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
الجامعي لتيبازة"497 .................................................................................................................
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 989ّ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ
ّ
الجامعي لتيسمسيمت"498 ............................................................................................................

المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 990السنة الجامعية  2017 2016بجامعة ورقمة"499 ...
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 991السنة الجامعية  2017 2016بجامعة أم البواقي500 .
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
-

-

المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 992السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سعيدة501 ..
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 993السنة الجامعية  2017 2016بجامعة سطيف502 .1
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
-

السنة الجامعية  2017-2016بجامعة
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 994ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
سيدي بمعباس 502 ..................................................................................................................
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 995السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سكيكدة503 ..
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة
المؤرخ في  09أوت 2016
 قرار رقم 996ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ

سوق أىراس504 ........................................................................................................ ............

المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 997السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تبسة505 ...
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 998السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تيارت506 ..
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت 2016
 قرار رقم 999السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تيزي وزو507 ..
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
المؤرخ في  09أوت 2016
 قرار رقم 1000السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تممسان508 ..
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة وىران
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1001ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ

لمعموم والتكنولوجيا509 .......................................................................... .....................................

السنة الجامعية  2017-2016بالمركز
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1002ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
الجامعي لعين تيموشنت509 ............................................................ ..............................................
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1003ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
الجامعي لمبيض510 ................................................................................................................
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1004ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
قسنطينة511 ....................................................................................................................... 1
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1005ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
قسنطينة512 ....................................................................................................................... 3
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1006ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
513
الجمفة ......................................................................................................................
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1007السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الوادي514 ..
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1008ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ

الطارف514 .............................................................................................................. ............

السنة الجامعية  2017-2016بجامعة
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1009ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
غرداية515 ................................................................................................. .........................
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1010السنة الجامعية  2017-2016بجامعة قالمة516 ..
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1011ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ

خميس مميانة 517 ...................................................................................................................

السنة الجامعية  2017-2016بجامعة
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1012ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
األغواط 518 .........................................................................................................................
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1013ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
معسكر 519 .........................................................................................................................
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المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1014السنة الجامعية  2017-2016بجامعة المدية520 ..
ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1015ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
ّ

مستغانم ......................................................................................................................

520

السنة الجامعية  2017 2016بجامعة وى ارن..1
المؤرخ في  09أوت ،2016
 قرار رقم 1016ّ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة بعنوان ّ
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  735المؤرخ في  05أوت  2015الذي يتضمن مطابقة
 قـرار رقم 1091ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان "عموم وتكنولوجيا"588 ............................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  736المؤرخ في  05أوت  2015الذي يتضمن مطابقة
 قـرار رقم 1092ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان في ميدان "عموم وتكنولوجيا"589 ..............................................
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  737المؤرخ في  05أوت  2015الذي يتضمن مطابقة
 قـرار رقم 1093ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا في ميدان " عموم وتكنولوجيا"590 ...................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  738المؤرخ في  05أوت  2015الذي يتضمن مطابقة
 قـرار رقم 1094ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا في ميدان "عموم وتكنولوجيا"591 ............................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  739المؤرخ في  05أوت  ،2015الذي يتضمن مطابقة
 قـرار رقم 1095ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز جامعي لعين تيموشنت في ميدان "عموم وتكنولوجيا".............................

592

المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  743المؤرخ في  05أوت  ،2015الذي يتضمن مطابقة
 قـرار 1096ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز جامعي لتمنراست في ميدان "عموم وتكنولوجيا"593 ....................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يعدل ممحق القرار رقم  664المؤرخ في  05أوت  ،2015 ،الذي يتضمن مطابقة
 قـرار رقم 1097ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"593 .........................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  666المؤرخ في  05أوت  ،2015الذي يتضمن مطابقة
 قـرار رقم 1098ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة في ميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"594 ........................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  633المؤرخ في  05أوت  2015الذي يتضمن مطابقة
 قـرار رقم 1099ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط في ميدان "آداب ولغات أجنبية"595 ...........................................
 -قـرار رقم  1100مؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان "ىندسة معمارية ،عمران ومين المدنية" لنيل

شيادة الميسانس وشيادة الماستر596 ...............................................................................................

المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة في ميدان "عموم
 قـرار 1101ّ
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" 597 ............................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  606المؤرخ في  05أوت  ،2015الذي يتضمن مطابقة
 قـرار رقم 1102ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم في ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"599 ....................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  614المؤرخ في  05أوت  ،2015الذي يتضمن مطابقة
 قـرار رقم 1103ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لمبيض في ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"599 ............
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لمبيض في
 قـرار رقم 1104ّ
ميدان "عموم الطبيعة والحياة" 600 ....................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  763المؤرخ في  05أوت  ،2015الذي يتضمن مطابقة
 قـرار رقم 1105ّ
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"602 ...................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة في ميدان
 قـرار رقم 1106ّ
"لغة وأدب عربي" 602 ................................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أدرار في ميدان «لغة
 قـرار رقم 1107ّ
وأدب عربي» 604 ....................................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الجزائر 2في ميدان
 قـرار رقم 1108ّ

«لغة وأدب عربي» 606 ..............................................................................................................

المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة عنابة في ميدان
 قـرار رقم 1109ّ
«لغة وأدب عربي» 608 ..............................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 1في ميدان
 قـرار رقم 1110ّ
«لغة وأدب عربي»609 ....................................................................................................... .......
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بشار في ميدان «لغة
 قـرار رقم 1111ّ

وأدب عربي»611 ............................................................................................ ........................

المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بجاية في ميدان
 قـرار رقم 1112ّ
«لغة وأدب عربي»612 ............................................................................ ..................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة في ميدان
 قـرار رقم 1113ّ
«لغة وأدب عربي»614 ............................................................ ..................................................
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البميدة 2في ميدان
 قـرار رقم 1114ّ
«لغة وأدب عربي»616 ..............................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةبعنوان جامعة برج بوعريريج في
 قـرار رقم 1115ّ
ميدان «لغة وأدب عربي»617 ........................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البويرة في ميدان
 قـرار رقم 1116ّ

«لغة وأدب عربي» 619 ..............................................................................................................

المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس في ميدان
 قـرار رقم 1117ّ
«لغة وأدب عربي» 620 ..............................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الشمف في ميدان
 قـرار رقم 1118ّ
«لغة وأدب عربي» 622 ..............................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 1في ميدان
 قـرار رقم 1119ّ
«لغة وأدب عربي» 623 ..............................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة في ميدان
 قـرار رقم 1120ّ
«لغة وأدب عربي» 625 ..............................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أدرار في ميدان
 قـرار رقم 1121ّ
«آداب ولغات أجنبية» 627 ...........................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الجزائر 2في ميدان
 قـرار رقم 1122ّ
«آداب ولغات أجنبية» 628 ...........................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة عنابة في ميدان
 قـرار رقم 1123ّ
«آداب ولغات أجنبية» 630 ...........................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 2في ميدان
 قـرار رقم 1124ّ
«آداب ولغات أجنبية» 632 ...........................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بشار في ميدان
 قـرار رقم 1125ّ
«آداب ولغات أجنبية» 634 ...........................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بجاية في ميدان
 قـرار رقم 1126ّ
«آداب ولغات أجنبية» 635 ...........................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة في ميدان
 قـرار رقم 1127ّ
«آداب ولغات أجنبية» 637 ...........................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البميدة  2في ميدان
 قـرار رقم 1128ّ
«آداب ولغات أجنبية»639 ...................................................................................................... .....
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة برج بوعريريج في
 قـرار رقم 1129ّ

ميدان «آداب ولغات أجنبية»641 ....................................................................................... .............

المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس في ميدان
 قـرار رقم 1130ّ
«آداب ولغات أجنبية»642 .......................................................................... .................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الشمف في ميدان
 قـرار رقم 1131ّ
«آداب ولغات أجنبية»644 ...........................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 1في ميدان
 قـرار رقم 1132ّ

«آداب ولغات أجنبية»646 ...........................................................................................................

المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الوادي في ميدان
 قـرار رقم 1133ّ
«آداب ولغات أجنبية»647 ...........................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس في
 قـرار رقم 1134ّ
ميدان «عموم المادة» 649 ............................................................................................................
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة في ميدان
 قـرار رقم 1135ّ
«عموم المادة» 651 ..................................................................................................................
المؤرخ في  09أوت 2016ـ يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سوق أىراس في
 قـرار رقم 1136ّ
ميدان «عموم المادة» 653 ............................................................................................................

المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تبسة في ميدان
 قـ ارر رقم 1137ّ

«عموم المادة» 654 ..................................................................................................................

 قـرار رقم  1138المؤّرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيارت في ميدان«عموم المادة» 656 ..................................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان
 قـرار رقم 1139ّ
«عموم المادة» 658 ..................................................................................................................

المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تممسان في ميدان
 قـرار رقم 1140ّ
«عموم المادة» 659 ..................................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم
 قـرار رقم 1141ّ
والتكنولوجيا في ميدان «عموم المادة» 662 ...........................................................................................

المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة وىران لمعموم
 قـرار رقم 1142ّ
والتكنولوجيا في ميدان «عموم المادة» 664 ...........................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بعين
 قـرار رقم 1143ّ
تيموشنت في ميدان «عموم المادة» 666 ..............................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بتمنراست
 قـرار رقم 1144ّ
في ميدان «عموم المادة» 667 ........................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بغميزان في
 قـرار رقم 1145ّ
ميدان «عموم المادة» 669 ............................................................................................................
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بتيسمسيمت
 قـرار رقم 1146ّ
في ميدان «عموم المادة» 670 ........................................................................................................
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة غرداية في ميدان «عموم
 قـرار رقم ّ 1147الطبيعة والحياة»672 ........................................................................................................... .....
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قالمة في ميدان «عموم
 قـرار رقم ّ 1148الطبيعة والحياة»673 ................................................................................................. ...............
مؤرخ في  9اوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة جيجل في ميدان «عموم
 قـرار رقم ّ 1149الطبيعة والحياة»675 ...................................................................................... ..........................
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان
 -قـرار رقم ّ 1150

«عموم الطبيعة والحياة»677 ........................................................................... ..............................

مؤرخ في  9اوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة في ميدان «عموم
 قـرار رقم ّ 1151الطبيعة والحياة»679 ................................................................................................................
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة األغواط في ميدان
 قـرار رقم ّ 1152«عموم الطبيعة والحياة»681 .................................................. .......................................................
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة معسكر في ميدان
 -قـرار رقم ّ 1153

«عموم الطبيعة والحياة»683 .........................................................................................................

مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة المدية في ميدان «عموم
 قـرار رقم ّ 1154الطبيعة والحياة» 685 ................................................................................................................
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم في ميدان
 قـرار رقم ّ 1155«عموم الطبيعة والحياة» 687 .........................................................................................................
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة في ميدان
 قـرار رقم ّ 1156«عموم الطبيعة والحياة» 689 .........................................................................................................
مؤرخ في  9اوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أدرار في ميدان "عموم
 قـرار رقم ّ 1157اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"691 ..............................................................................................
مؤرخ في  9اوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الجزائر 3في ميدان
 -قـرار رقم ّ 1158

"عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية" 693 ........................................................................................

مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة عنابة في ميدان "عموم
 قـرار رقم ّ 1159اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"695 ..............................................................................................
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 1في ميدان "عموم
 قـرار رقم ّ 1160اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"697 ..............................................................................................
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بشار في ميدان "عموم
 قـرار رقم ّ 1161اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"699 ..............................................................................................
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بجاية في ميدان "عموم
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 -قـرار رقم  1474مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة في

ميدان "رياضيات واعالم آلي" 1236 ....................................................................................................

 قـرار رقم  1474مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة في ميدان"عموم األرض والكون" 1238 ...........................................................................................................
 قـرار رقم  1475مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 2في ميدان1240
"عموم األرض والكون" .....................................................................................................
 قـرار رقم  1476مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف فيميدان "عموم األرض والكون" 1242 .....................................................................................................
 قـرار رقم  1477مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قسنطية 1فيميدان "عموم األرض والكون" 1243 .....................................................................................................
 قـرار رقم  1478مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة في ميدان"عموم األرض والكون"1245 ............................................................................................ ...............
 قـرار رقم  1479مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل في ميدان"عموم األرض والكون"1246 ............................................................................... ............................
 قـرار رقم  1480مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة فيميدان "عموم األرض والكون"1248 .....................................................................................................
 قـرار رقم  1481مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر في ميدان"عموم األرض والكون"1249 ...........................................................................................................
 قـرار رقم  1482مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة وىران 2في ميدان"عموم األرض والكون"1251 ...........................................................................................................
 قـرار رقم  1483مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة في ميدان"عموم األرض والكون" 1552 ...........................................................................................................
 قـرار رقم  1484مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي فيميدان "عموم األرض والكون" 1254 .....................................................................................................
 قـرار رقم  1485مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سطيف 1فيميدان "عموم األرض والكون" 1256 .....................................................................................................
 قـرار رقم  1486مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباسفي ميدان "عموم األرض والكون" 1257 .................................................................................................
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 قـرار رقم  1487مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة في ميدان"عموم األرض والكون" 1259 ...........................................................................................................
يحدد الحجم الساعي األسبوعي لمتدريس لألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي1260 ...
 قـرار رقم  1489مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2016يحدد كيفيات تغيير الحجم الساعي األسبوعي لمتدريس لألستاذ الباحث
 قـرار رقم  1490مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2016االستشفائي الجامعي الذي يشغل منصبا عاليا1262 ............................................................ .......................
يحدد كيفيات تكييف الحجم الساعي لمتدريس لألستاذ المساعد االستشفائي
 قـرار رقم  1491مؤرخ في  24سبتمبرّ ،2016الجامعي في طور تحضير شيادة دكتور في العموم الطبية1263 .......................................................................
 -قـرار رقم  1492مؤرخ في  24سبتمبر  ،2016يتمم القرار رقم 1223المؤرخ في  07ديسمبر  2015الذي يحدد القائمة

االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف1264 ...........................................................................

 -قـرار رقم  1493مؤرخ في  24سبتمبر  ،2016يعدل القرار رقم  385المؤرخ في  22ماي  ،2014يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة المسيمة1265 ..........................................

 -قـرار رقم  1494مؤرخ في  24سبتمبر  ،2016يعدل القرار رقم  384المؤرخ في  22ماي  2014يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المسيمة1266 ...............................................................

 -قـرار رقم  1495مؤرخ في  24سبتمبر  ،2016يعدل القرار رقم  388المؤرخ في  22ماي  2014يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا بجامعة المسيمة 1268 ................................................................................

 -قـرار رقم  1496مؤرخ في  24سبتمبر  ،2016يعدل القرار رقم  386المؤرخ في  22ماي  2014يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة المسيمة 1269 ............................................................................

 -قـرار رقم  1497مؤرخ في  24سبتمبر  ،2016يعدل القرار رقم  389المؤرخ في  22ماي  2014يحدد القائمة االسمية

ألعضاء مجمس معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيمة1270 ................................................

 -قـرار مؤرخ في  25سبتمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعــة دمحم البشير اإلبراىيمي برج

بوعريريـج 1271 .......................................................................................................................

 -قـرار مؤرخ في  25سبتمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة سطيـف–

اليضـاب 1272 ........................................................................................................................
المحدد لمقائمة االسمية
المؤرخ في  09فيفري 2014
عدل القرار رقم 186
ّ
 قرار رقم  1498مؤرخ في  26سبتمبر ّ ،2016ّ
محمد الصديق بن يحي -جيجل1273 .................................
ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة ّ
 قرار رقم  1499مؤرخ في  26سبتمبر  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم الفالحية بكمية العمومبجامعة دمحم بوضياف -المسيمة................................................................................... ............

 قرار رقم  1500مؤرخ في  26سبتمبر  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم اإلسالمية بكمية العموماإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة.........................................................................

 قرار رقم  1501مؤرخ في  26سبتمبر 2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم المالية والمحاسبة بكميةالعموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة.....................................................

 قرار رقم  1502مؤرخ في  26سبتمبر  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية العموماالقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة...........................................................

 -قرار رقم  1503مؤرخ في  26سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز

1274
1275
1276
1277

الجامعي عبد الحفيع بوالصوف -ميمة1278 ...........................................................................................

 -قرار رقم  1504مؤرخ في  26سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد العموم االقتصادية

والتجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف -ميمة1280 ..........................................................

 -قرار رقم  1505مؤرخ في  26سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز

الجامعي عبد الحفيع بوالصوف -ميمة 1281 ...........................................................................................

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم العمـوم االقتصاديـة بكّمية
مـؤرخ في  26سبتمبر ّ ،2016
 قـرار رقـم ّ 1506العموم االقتصاديـة والعمـوم ال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعـة الجزائـر1282 ............................................................3
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم العمـوم ال ّتجاريـة بكّمية العموم
مـؤرخ في  26سبتمبر ّ ،2016
 قـرار رقـم ّ 1507االقتصاديـة والعمـوم ال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعـة الجزائـر1283 ...................................................................3
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

35

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم عمـوم ال ّتسييـر بكّمية العمـوم
مــؤرخ في  26سبتمبر ّ ،2016
 قــرار رقـم ّ 1508االقتصاديـة والعمـوم ال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعة الجزائـر1284 ...................................................................3
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم العمـوم االقتصاديـة بكّميـة
مـؤرخ في  26سبتمبر ّ ،2016
 قـرار رقـم ّ 1509العموم االقتصاديـة والعمـوم ال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعـة ابن خمـدون  -تيـارت1285 ................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم عمـوم ال ّتسييـر بكّميـة العموم
ـؤرخ في  26سبتمبر ّ ،2016
 قـرار رقـم  1510م ّاالقتصاديـة والعمـوم ال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعـةابن خمـدون  -تيـارت1286 ........................................................
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم العمـوم ال ّتجاريـة بكّمية العموم
مـؤرخ في  26سبتمبر ّ ،2016
 قـرار رقـم ّ 15111287
االقتصاديـة والعمـوم ال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعـةابن خمـدون  -تيـارت.................................................
 قـرار رقم  1512مؤرخ في  26سبتمبر  ،2016يحــدد تشكيمــة المجنــة المكمفة بتقييــم ميندســي البحـث1288 .......................... قـرار مؤرخ في  27سبتمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعــة عبـد الحميـد ميـري قسنطينـة1289 ..2 قـرار مؤرخ في  27سبتمبر  2016يتضمن حل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدى جامعـة الجزائـر" 1بن يوسف بن خدة"1290 ............. -قرار رقم  1513مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة

بجامعة زيان عاشور -الجمفة 1291 ...................................................................................................

 -قرار رقم  1514مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية بكمية العموم

االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور -الجمفة1292 ........................................................

 -قرار رقم  1515مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم عموم التسيير بكمية العموم

االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور -الجمفة1293 ........................................................

 -قرار رقم  1516مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم االقتصادية بكمية

العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور -الجمفة1294 ..................................................

المحدد لمقائمة االسمية
المؤرخ في  30جويمية 2014
يعدل القرار رقم 650
ّ
 قرار رقم  1517مؤرخ في  28سبتمبر ّ ،2016ّ
ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور-الجمفة1295 ....................
 -قرار رقم  1518مؤرخ في  28سبتمبر  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم التجارية بكمية العموم

االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة باتنة1296 ..............................................................................1

المحدد لمقائمة االسمية
المؤرخ في  15جوان ،2016
يعدل القرار رقم 679
ّ
 قرار رقم  1519مؤرخ في  28سبتمبر ّ 2016ّ
ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة باتنة1297 ........................................1
 -قـرار رقم  1520المؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يتمم القرار رقم  935المؤرخ في  31جويمية  2016يتضمن تأىيل مؤسسات

التعميم العالية لضمان التكوين لنيل شيادة الدكتوراه ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 1299 .......2017-2016

مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان"عموم الطبيعة
 قـرار رقم ّ 1521والحياة" فرع " ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية" 1300 ......................................................................................
مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان"عموم الطبيعة
 قـرار رقم ّ 1522والحياة" فرع "عموم األغذية" 1302 .....................................................................................................
مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان"عموم الطبيعة
 قـرار رقم ّ 1523والحياة" فرع "بيئة ومحيط" 1304 .......................................................................................................
مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "عموم الطبيعة
 قـرار رقم ّ 1524والحياة" فرع "بيوتكنولوجيا" 1306 ......................................................................................................
مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميدان "عموم الطبيعة
 قـرار رقم ّ 1525والحياة" فرع "عموم بيولوجية" 1308 ....................................................................................................
 قـرار وزاري رقم  1526مؤرخ في  29سبتمبر  2016محدد لتشكيمة لجنة تقييم المرشحين لمسابقتي االلتحاق برتبتي أستاذاستشفائي جامعي وأستاذ محاضر قسم "أ" استشفائي جامعي في تخصص األمراض العقمية1310 .......................................

 -قـرار رقم رقم  1527المؤرخ في  29سبتمبر  ،2016يتضمن تحديد المجنة المتساوية األعضاء لمموظفين اإلداريين التقنيين

وأعوان المصالح لجامعة خميس مميانة 1311 ..........................................................................................

 -قرار رقم  1528مؤرخ في  29سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في العموم

اإلسالمية والحضارة 1312 .............................................................................................................
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 -VIالمقررات
مؤرخ في  24جويمية  ،2016يتضمن إلحاق ممحقة اإلقامة الجامعية وحدة وادي القبة بعنابة ،وكذا المطعم
 ُمقـرر رقم ّ 335الجامعي الشمف سابًقا ،بجامعة عنابة............................................................................................
مؤرخ في  28جويمية  ،2016متضمن وضع البيو التكنولوجي التابع لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 ُمقرر رقم ّ 348بقسنطينة ،تحت تصرف مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية قصد توطين وحدة البحث في عموم المواد والتكنولوجيا...........

1315
1316

مؤرخ في  11أوت  2016يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لصفقة1317 ..................................................
 مقـرر رقم ّ 351مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن تخصيص قطعة أرضية بجامعة بجاية ،لفائدة الوكالة الموضوعاتية لمبحث
 ُمقرر رقم ّ 364في عموم الطبيعة والحياة ببجاية.................................................................................................
مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016متضمن وضع جزء من ىياكل البيو التكنولوجي التابع لممدرسة الوطنية العميا في
 ُمقرر رقم ّ 365البيوتكنولوجيا بقسنطينة ،تحت تصرف مركز البحث في البيوتكنولوجيا ،قصد توطين وحدة البحث في عمم المناعة.................

1318
1318

 -Vالقرارات والمقررات الفردية

..............................................................................
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 مرسوم تنفيذي رقم  146-16مؤرخ في  17شعبان عام  1437الموافق  23مايو سنة  ،2016يتضمنإنشاء مركز جامعي ببريكة (والية باتنة).

(الجريدة الرسمية العدد  01الصادرة في  01يوليو )6102
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرسوم تنفيذي رقم  230-16مؤرخ في  29ذي القعدة عام  1437الموافق األول سبتمبر سنة ،2016يتضمن إنشاء مركز جامعي بآفمو (والية االغواط).

(الجريدة الرسمية العدد  35الصادرة في  10سبتمبر )6102
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول يونيو سنة  ،2016يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15يناير سنة  ،2013والمتضمن التنظيم الداخمي لمركز البحث العممي والتقني لإللحام والمراقبة.

(الجريدة الرسمية العدد  05الصادرة في  00يوليو )6102
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  27يونيو سنة  ،2016يتضمن إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث لدى مركزالبحث في اإلعالم العممي والتقني.

(الجريدة الرسمية العدد  35الصادرة في  10سبتمبر )6102
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار و ازري مشترك مؤرخ في  27يونيو سنة  ،2016يحدد قائمة نشاطات البحث التطويري في المؤسسة.(الجريدة الرسمية العدد  30الصادرة في  00سبتمبر )6102
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول سبتمبر سنة  ،2016يتضمن وضع بعض األسالك الخاصة باإلدارةالمكمفة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعميم العالي والبحث العممي (الديوان الوطني لمخدمات

الجامعية).

(الجريدة الرسمية العدد  30الصادرة في  62سبتمبر )6102
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار مؤرخ في  21يونيو سنة  ،2016يحدد كيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسساتواليياكل التابعة لقطاع التعميم العالي والبحث العممي.

(الجريدة الرسمية العدد  02الصادرة في  15غشت )6102
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرار وزاري مشترك مؤرخ في  26جويمية  ،2016يحدد عدد المناصب العميا لمموظفين المنتمين ألسالك
مستخدمي دعم البحث بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي التابعة
لوزارة التعميم العالي والبحث العممي

إن الوزير األول،
ووزير المالية،
ووزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  307-07المؤرخ في  17رمضاف عاـ  1428الموافق  29سبتمبر سنة 2007الذؼ يحدد كيفيات منح الزيادة االستداللية لشاغمي المناصب العميا في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  54-95المؤرخ في  15رمضاف عاـ  1415الموافق  15فبراير سنة 1995الذؼ يحدد صبلحيات وزير المالية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  443-11المؤرخ في أوؿ صفر عاـ  1433الموافق  26ديسمبر سنة 2011والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسبلؾ مستخدمي دعـ البحث،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  193-14المؤرخ في  05رمضاف عاـ  1435الموافق  3يونيو سنة 2014الذؼ يحدد صبلحيات المدير العاـ لموظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ،
يـقــــــررون
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المواد  177 ،119 ،35و  212مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  443-11المؤرخ في
أوؿ صفر عاـ  1433الموافق  26ديسمبر سنة  2011والمذكور أعبله ،يحدد عدد المناصب
العميا ذات الطابع الوظيفي لمموظفيف المنتميف ألسبلؾ مستخدمي دعـ البحث بعنواف المؤسسات
العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي التابعة لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي كما ىو
مبيف في الجدوؿ اآلتي:
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رئيس
مطعـ

3

0

0

0

1

0

0

0

1

1

2

0

08
الشعبة

المنصب العالي

مركز البحث في التكنولوجيات
الصناعية

مركز البحث العممي والتقني في
عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي

مركز البحث في تكنولوجيا نصف
النوافل لمطاقوية

التطور التكنولوجي

المدير العام لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

عن الوزير األول ،وبتفويض منو
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حرر بالجزائر في  26جويمية 2016

وزير المالية

وزير التعميم العالي والبحث العممي

حاجي بابا عمي

األستاذ طاىر حجار

مركز البحث العممي والتقني في
التحاليل الفيزيائية والكيميائية

اليندسة

رئيس
مخزف

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12
اإلعبلـ العممي
والتكنولوجي

مسؤوؿ الخدمة
الداخمية

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12
إدارة البحث

رئيس
حظيرة

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

الصيانة والخدمة

مكمف باالستقباؿ
والتوجيو

4

2

1

5

1

2

3

1

3

1

4

1

28
مسؤوؿ مشروع
التطور التكنولوجي
مكمف
بالدراسات

3

2

1

3

1

2

3

1

3

1

3

1

24
مسؤوؿ برامج
اليندسة

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12
مسؤوؿ برامج
اإلعبلـ واالتصاؿ

مركز البحث في البيوتكنولوجيا

مركز البحث في االقتصاد المطبق
مف أجل التنمية

9

5

1

1

2

7

1

3

10

7

9

1

56
مركز البحث العممي والتقني
لتطوير المغة العربية

مركز البحث العممي والتقني حوؿ
المناطق القاحمة

مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

مركز البحث في اإلعبلـ العممي
والتقني

مركز تنمية الطاقات المتجددة

مركز البحث في العموـ اإلسبلمية
والحضارة

المجموع

0

0

0

0

0

3

0

0

1

0

0

0

4

المادة  :2ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
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ب -بوشمال

قرار وزاري مشترك مؤرخ في  27جويمية  2016يتضمن فتح شعبة "فنون العرض" تخصصي "فن الممثل"
و"نقد مسرحي" وشعبة "فنون بصرية" تخصص "التقاط الصورة" ،ميدان "فنون" ويحدد شروط اإللتحاق وشروط
التوجيو واعادة التوجيو ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظاميا وتشكيل لجان اإلمتحانات لمحصول
عمى شيادة الميسانس المينية بالمعيد العالي لمين فنون العرض والسمعي البصري
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ووزير الثقافة،
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذؼ الحجة  1419الموافق  4أفريل  1999والمتضمف القانوفالتوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  363-83المؤرخ في  15شعباف  1403الموافق  28ماؼ  1983والمتعمق بممارسةالوصاية التربوية عمى مؤسسات التكويف العالي،
 وبمقتضى المرسوـ رثـ  243-85المؤرخ في  16محرـ  1406الموافق  1أكتوبر  1985والمتضمف القانوفاألساسي النموذجي لممعاىد الوطنية لمتكويف العالي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب  1436الموافق  14ماؼ  2015والمتضمفتعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  98-04المؤرخ في  11صفر  1425الموافق  1أفريل  2004والمتضمفتحويل المعيد الوطني لمفنوف المسرحية إلى معيد عاؿ لميف فنوف العرض والسمعي البصرؼ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  79-05المؤرخ في  17محرـ  1426الموافق  26فيفرؼ  2005الذؼ يحددصبلحيات وزير الثقافة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  379-11المؤرخ في  25ذؼ الحجة  1432الموافق  21نوفمبر ،2011المحدد لصبلحيات وزير الصحة والسكاف واصبلح المستشفيات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08المؤرخ في  17شعباف  1429الموافق  19أوت  2008والمتضمفنظاـ الد ارسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي  2013الذؼيحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  2محرـ  1428الموافق  21جانفي  2007والمتضمف إنشاءالمجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية عمى مؤسسات التكويف العالي التابعة لو ازرة الثقافة وتشكيميا وتنظيميا
وعمميا ،المتمـ،
 وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  26رجب  1429الموافق  29جويمية  2008والمتضمف شروطاإللتحاؽ وشروط التوجيو واعادة التوجيو ومحتوػ البرامج ومدة الدراسة ونظاميا وفتح الفروع والشعب وتشكيل
لجاف اإلمتحانات والشيادات المسممة بالمعيد العالي لميف فنوف العرض والسمعي البصرؼ،
 وبناء عمى رأؼ المجنة الوطنية لمتأىيل خبلؿ دورتيا المنعقدة في  26جويمية .2015يـقــــــرران
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  3مف المرسوـ رقـ  363-83المؤرخ في  15شعباف  1403الموافق 28
ماؼ  1983والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى فتح شعبة " فنوف العرض " تخصصي " فف
الممثل " و" نقد مسرحي " وشعبة " فنوف بصرية " تخصص " التقاط الصورة " ،ميداف " فنوف "
ويحدد شروط اإللتحاؽ وشروط التوجيو واعادة التوجيو ومحتوػ البرامج ومدة الدراسة ونظاميا
وتشكيل لجاف اإلمتحانات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس المينية بالمعيد العالي لميف فنوف العرض
والسمعي البصرؼ.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

43

المــادة  :2تحدد البرامج البيداغوجية لمشعب والتخصصات المذكورة في المادة األولى أعبله والمفتوحة بعنواف
السنة الجامعية  2016-2015طبقا لممحق ىذا القرار.
المــادة  :3يتـ اإللتحاؽ بالمعيد العالي لميف فنوف العرض والسمعي البصرؼ لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس
المينية كما يأتي:
 -1ينبغي أف يكوف المترشحوف حائزيف عمى شيادة البكالوريا لمتعميـ الثانوؼ أو شيادة أجنبية معادلة ليا:
أ -في جميع شعب البكالوريا بالنسبة لشعبة ؾ "فنوف العرض"،
ب -شعب " العموـ التجريبية" و"الرياضيات "و" تقني رياضي" ،تخصص" :ىندسة كيربائية "
بالنسبة لشعبة" :فنوف بصرية".
 -2النجاح في مسابقة الدخوؿ لمسنة األولى تتضمف إختبار كتابي ومقابمة مع لجنة التحكيـ.
يحسب معدؿ الدخوؿ عمى أساس عبلمتي اإلختبار الكتابي والشفوؼ مضروبتيف في معامبلتيما.
 -3أف ال يتجاوز سف المترشحيف ثبلثيف ( )30سنة عند تاريخ مسابقة الدخوؿ.
المــادة  :4يتـ اإلعبلف عف تاريخ المسابقة المذكورة في المادة  3أعبله ،عف طريق موقع الواب لممعيد وعف
طريق الصحافة والممصقات أو بأية وسيمة أخرػ مبلئمة.
المــادة  :5تنظـ مسابقة اإللتحاؽ بالمعيد العالي لميف فنوف العرض والسمعي البصرؼ مف قبل لجنة مكمفة
بالمسابقة تدعى في صمب النص "المجنة".
تدرس المجنة مطابقة ممفات الترشح لممسابقة وتضبط قائمة المترشحيف فييا.
تعد المجنة ،بناء عمى محضر مداوالت أعضاء لجنة المسابقة ،قائمة المترشحيف الناجحيف في المسابقة
عمى أساس الترتيب اإلستحقاقي.
المـادة  :6تتشكل المجنة مف :
مدير المعيد ،رئيسا،
مدير الشؤوف البيداغوجية لممعيد،
أستاذ دائـ مف بيف األساتذة األعمى رتبة بالمعيد،
ممثل عف و ازرة الثقافة،
ممثل عف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.
المـادة  :7يمكف تعديل و/أو إتماـ أحكاـ المادتيف  3و 4مف ىذا القرار بإقتراح مف المجمس البيداغوجي لممعيد
وبعد مصادقة ثمثي ( )3/2أعضاء المجنة.
المـادة  :8كيفيات تقييـ وتدرج الطمبة ىي نفسيا المعموؿ بيا في مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف التابعة لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي.
المـادة  :9تمغى أحكاـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  26رجب  1429الموافق  29جويمية  2008والمذكور
أعبله.
المـادة  :10يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير اإلدارة
والوسائل بو ازرة الثقافة ومدير المعيد العالي لميف فنوف "العرض والسمعي البصرؼ ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار.
المـادة  :11ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزير الثقافة
عز الدين مييوبي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار
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ممــحـــــــق
يتضمن البرنامج البيداغوجي لشعبة " فنون العرض " تخصص " فن الممثل " ميدان " فنون "
لنيل شيادة الميسانس المينية بالمعيد العالي لمين فنون العرض والسمعي البصري.

ميداف  :فنوف
شعبة  :فنوف العرض

تخصص  :فف الممثل
الطبيعة

الرمز

المعامل

األرصدة

السداسي

وحدات تعميمية

عناويف المواد

الحجـ الساعي
السداسي (سا)

دروس

أعماؿ
موجية

فف الممثل 1

 81سا

 3سا

 3سا

كوريغرافيا 1

 21سا

إلقاء 1

وحدة التعميـ
األساسية

و ت أ 08 -1
1

 18تاريخ المسرح األجنبي1
تعبير جسدؼ1

تاريخ الفف 1
وحدة التعميـ
السداسي المنيجية و ت ـ 04 -1
األول
1

وحدة التعميـ و ت أ 02 -1
األفقية

مجموع السداسي األول

30 15

وحدات تعميمية
الطبيعة

الرمز

المعامل

وحدة التعميـ
األساسية

األرصدة

السداسي

رياضة 1

عناويف المواد

وتأ
1-2

 21سا

 21سا
 21سا
 336سا

فف الممثل 2

 84سا

 3سا

كوريغرافيا 2

 21سا

 18تاريخ المسرح األجنبي
2

 21سا
 21سا
 21سا

وتـ
1-2

04

 09مبادػء الموسيقى 2

وحدة التعميـ

وتإ

01

 01أدب أجنبي 2

 21سا

وحدة التعميـ

وتأ

02

 02لغة أجنبية 2

 21سا

مجموع السداسي الثاني 15

إعبلـ آلي 2
فف الغناء 2

30

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

 1سا 30

01

رياضة 2

 21سا
 21سا

 21سا

 336سا

01
01

 1سا 30
 1سا 30

 1سا 30

05
01
01
02
01

01
15

30

01

أعماؿ عمل المعامل األرصدة
تطبيقية فردؼ

 1سا 30
 1سا 30

 1سا 30

02

05

01

03

02
01
01

02

01

05

01

 1سا 30
 1سا 30

01

 1سا 30

 10سا  13 30سا 30
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03
03

01

 1سا 30
 1سا 30

02

01

01

 10سا  13 30سا 30

 1سا 30

01

02

 1سا 30

 3سا

 21سا

01

01

 1سا 30

03
03

01

المواد المكونة لموحدات التعميمية

 21سا

األفقية

 1سا 30

 21سا

منيجية عامة 2

1-2

 1سا 30

01

03

01

 1سا 30

 21سا

 21سا

اإلستكشافية

 1سا 30

الحجـ الساعي
السداسي (سا)

تاريخ الفف 2

1-2

 1سا 30

02

05

02

 1سا 30

دروس

تعبير جسدؼ2

السداسي وحدة التعميـ
الثاني
المنيجية

 1سا 30

 1سا 30

أعماؿ
موجية

إلقاء 2
08

 21سا

 09مبادػء الموسيقى 1

مبادػء فف الغناء 1

 1سا 30

 21سا

 21سا

إعبلـ آلي 1

 02لغة أجنبية 1

1

 21سا

منيجية عامة 1

وحدة التعميـ و ت إ 01 -1
اإلستكشافية

 21سا

 21سا

 01أدب أجنبي 1

1

المواد المكونة لموحدات التعميمية

أعماؿ
تطبيقية

عمل
فردؼ

المعامل األرصدة

01
01

02
01
01
02
01

01

01

15

30

01

01

45

وحدات تعميمية

03

09

وحدة التعميـ
اإلستكشافية

وتإ
1-3

01

01

وحدة التعميـ
األفقية

وتأ
1-3

02

02

14

30

الطبيعة

08

18

الرمز

المعامل

األرصدة

السداسي

وحدة التعميـ

وتأ

األساسية

السداسي
الثالث

المواد المكونة لموحدات التعميمية

وحدة التعميـ
المنيجية

1-3

وتـ
1-3

مجموع السداسي
الثالث

عناويف المواد

الحجـ الساعي
السداسي (سا)

دروس

أعماؿ
موجية

فف الممثل 3

 84سا

 3سا

 3سا

تقنيات اإللقاء 1

كوريغرافيا حديثة 1

 21سا
 21سا

تاريخ المسرح األجنبي1

 21سا

تاريخ الفف اإلسبلمي 1

 21سا

عمـ الجماؿ 1

 21سا

تقنيات تعبير جسدؼ 1
منيجية عامة 3
فف الغناء 2

 21سا

 1سا 30

 21سا

01

03

02

 1سا 30
 1سا 30

01
01

02

01
01

 1سا 30

03
03

01

 1سا 30
 1سا 30

02

05

01

02
05
02
02

أدب عربي 1

 21سا

 1سا 30

01

01

لغة أجنبية 3

 21سا

 1سا 30

01

01

 21سا

 1سا 30

01

01

 315سا

 13سا 30

14

30

تسيير ومناجمنت
ثقافي1

 9سا

المواد المكونة لموحدات التعميمية

الطبيعة

الرمز

المعامل

األرصدة

وحدة التعميـ

وتأ
1-4

08

 1سا 30

 21سا

وحدات تعميمية
السداسي

 1سا 30

أعماؿ عمل
تطبيقية فردؼ

المعامل األرصدة

عناويف المواد

الحجـ الساعي
السداسي (سا)

دروس

أعماؿ
موجية

فف الممثل 4

 84سا

 3سا

 3سا

تقنيات اإللقاء 2

كوريغرافيا حديثة 2

 21سا

 1سا 30

01

03

02

03

01
01

02

تاريخ الفف اإلسبلمي 2

 21سا

 1سا 30

01

02

السداسي وحدة التعميـ و ت ـ
الرابع
1-4
المنيجية

03

09

عمـ الجماؿ 2

 21سا

 1سا 30

01

02

وحدة التعميـ
اإلستكشافية

وتإ
1-4

01

01

وحدة التعميـ
األفقية

وتأ
1-4

02

 02تسيير ومناجمنت ثقافي
2

14

30

مجموع السداسي
الرابع

18

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

تقنية التعبير الجسدؼ
2
منيجية عامة 4
فف الغناء 3

 21سا

 1سا 30

 1سا 30

02

05

03

األساسية

تاريخ المسرح العربي 2

 21سا

أعماؿ عمل
تطبيقية فردؼ

المعامل األرصدة

 21سا
 21سا
 21سا

 1سا 30

01

 1سا 30
 1سا 30

01

05
02

أدب عربي 2

 21سا

 1سا 30

01

01

لغة أجنبية 4

 21سا

 1سا 30

01

01

 21سا

 1سا 30

01

01

 315سا

 13سا 30

14

30

 9سا
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الطبيعة

الرمز

المعامل

وحدة التعميـ
األساسية

وتأ
1-4

07

األرصدة

السداسي

وحدات تعميمية

18

المواد المكونة لموحدات التعميمية

عناويف المواد

الحجـ الساعي
السداسي (سا)

دروس

أعماؿ
موجية

فف الممثل 5

 84سا

 3سا

 3سا

تقنية اإللقاء الدرامي 1

 21سا

منيجية البحث 1

 21سا

مبادغ اإلخراج 1

 42سا

وحدة التعميـ و ت ـ
السداسي
1-4
المنيجية
الخامس

03

09

 42سا

وتإ
1-4

تقنية األداء في
األستوديو1

01

02

نظرية الدراما 1

01

 01حقوؽ اإلبداع واإلنتاج1

12

30

وحدة التعميـ
اإلستكشافية
وحدة التعميـ
األفقية

وتأ
1-4

مجموع السداسي
الخامس

وحدة التعميـ
السداسي المنيجية

وتـ
1-6

وحدة التعميـ
األفقية

وتأ
1-6

الطبيعة

الرمز

المعامل
07

وحدة التعميـ
األساسية

السادس وحدة التعميـ
اإلستكشافية

وتإ
1-6

مجموع السداسي
السادس

02

 1سا 30

02

 3سا

01

 3سا

05
06
05

02

 21سا

 1سا 30

01

02

 21سا

 1سا 30

01

01

 252سا

 7سا 30

12

30

 10سا 30

المواد المكونة لموحدات التعميمية
األرصدة

وتأ
1-6

03

07

04

وحدات تعميمية
السداسي

 1سا 30

أعماؿ
تطبيقية

عمل
فردؼ

المعامل األرصدة

عناويف المواد
تربص في مؤسسة
( أسبوعيف )

18

فف التمثيل ( 6إنتاج
عرض مسرحي )

الحجـ الساعي
السداسي (سا)

دروس

أعماؿ
موجية

 60سا

أعماؿ
تطبيقية

عمل
فردؼ
 30سا

05

01

09

منيجية إعداد المشروع
1

 21سا

 1سا 30

01

09

01

02

نظرية الدراما 2

 21سا

 1سا 30

01

02

01

01

مكباح فني 1

 21سا

01

01

10

30

10

30

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

 180سا

02

04
14

 303سا

 15سا 30

المعامل األرصدة

 1سا 30
 3سا

 16سا 30

 30سا

الثالثي الثالث 2016

47

ممــحـــــــق
يتضمن البرنامج البيداغوجي لشعبة " فنون العرض " تخصص " نقد مسرحي " ميدان " فنون "
لنيل شيادة الميسانس المينية بالمعيد العالي لمين فنون العرض والسمعي البصري.

ميدان  :فنون
شعبة  :فنون العرض

تخصص  :نقد مسرحي

وحدات تعميمية

الطبيعة

الرمز

األساسية

1-1

المعامل

وحدة التعميـ

وتأ

األرصدة

السداسي

المواد المكونة لموحدات التعميمية

12

16

04

09
02

عناوين المواد

الحجم الساعي
السداسي (سا)

دروس

أعمال
موجية

نقد مسرحي 1

 84سا

 3سا

 42سا

 1سا 30

تاريخ المسرح القديـ 1

 21سا

فمسفة 1

 21سا

فف الممثل 1

أدب أجنبي 1

السداسي
األول

وحدة التعميـ و ت ـ
المنيجية

1-1

وحدة التعميـ
اإلستكشافية

وتإ
1-1

02

وحدة التعميـ
األفقية

وتأ
1-1

03

03

مجموع السداسي األول 21

30

منيجية عامة 1
تعبير جسدؼ 1

مدخل إلى الموسيقى 1
تاريخ الفف 1

تاريخ الكوريغرافيا 1
لغة أجنبية 1
إعبلـ آلي 1
رياضة 1

الطبيعة

الرمز

المعامل

األرصدة

وحدة التعميـ
األساسية

وتأ
1-2

11

16

السداسي وحدة التعميـ
المنيجية
الثاني

وتـ
1-2

04

09

وحدة التعميـ

وتإ

02

02

وحدة التعميـ
األفقية

وتأ
1-2

عناوين المواد

تاريخ المسرح القديـ 2
فف الممثل 2
فمسفة 2

أدب أجنبي 2

منيجية عامة 2

اإلستكشافية

03

مجموع السداسي الثاني 20

 3سا

03

04

 1سا 30

03

04

02
02

 1سا 30
 1سا 30

 21سا
 21سا
 21سا

 1سا 30

 21سا
 21سا

02
02

 1سا 30
 1سا 30

 1سا 30

 21سا

 357سا

 15سا

 10سا 30

03

01

01

01

 1سا 30

02

01

01
 1سا 30

02

03

01

 1سا 30

04

21

03
01
01

30

المواد المكونة لموحدات التعميمية

نقد مسرحي 2

1-2

 1سا 30

 21سا

وحدات تعميمية
السداسي

 1سا 30

أعمال عمل
تطبيقية فردي

المعامل األرصدة

03
30

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

تعبير جسدؼ 2

مبادػء إلى الموسيقى
2

الحجم الساعي

السداسي (سا)

دروس

 84سا

 3سا

 42سا

 1سا 30

 21سا
 21سا
 21سا
 21سا
 21سا

 1سا 30
 1سا 30
 1سا 30

تاريخ الفف 2

 21سا

 1سا 30

لغة أجنبية 2

 21سا

 1سا 30

كوريغرافيا

إعبلـ آلي 2
رياضة 2

 357سا

موجية

تطبيقية فردي

 3سا

03

04

 1سا 30

03

04

 1سا 30

 21سا
 21سا

أعمال

أعمال

عمل

 13سا 30

المعامل األرصدة

02
02
01
02

04

02
02
03

 1سا 30

01

03

 1سا 30

01

03

01

01

01

01

 1سا 30
 1سا 30
 1سا 30
 12سا
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20

01

30
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وحدات تعميمية
الطبيعة

الرمز

المعامل

وحدة التعميـ
األساسية

وتأ
1-3

13

األرصدة

السداسي

المواد المكونة لموحدات التعميمية
عناوين المواد
نقد مسرحي 3

 84سا

 3سا

 21سا

 1سا 30

فف الممثل 3

 42سا

 1سا 30

أدب أجنبي 3

 21سا

 1سا 30

منيجية وتقنية البحث1

 21سا

عمـ الجماؿ 1

 21سا

تاريخ المسرح في
أوروبا

17

فمسفة 3

نظرية الدراما

السداسي
الثالث

وحدة التعميـ و ت ـ
1-3
المنيجية

04

وحدة التعميـ
اإلستكشافية

وتإ

03

وحدة التعميـ

وتأ

األفقية

1-3
1-3

مجموع السداسي
الثالث

09

03

01

01

21

30

الحجم الساعي

السداسي (سا)

تقنية التحرير 1

 21سا

تاريخ الفف اإلسبلمي

 21سا

عمـ إجتماع الفف

 21سا

تاريخ الحضارات 1
لغة أجنبية 3

الطبيعة

الرمز

المعامل

عناوين المواد

السداسي
الرابع

وحدة التعميـ و ت ـ
المنيجية

وحدة التعميـ
اإلستكشافية
وحدة التعميـ
األفقية

1-4

وتإ
1-4
وتأ
1-4

مجموع السداسي
الرابع

03

 1سا 30

 1سا 30

 1سا 30

 357سا

 18سا

01

02

02

 1سا 30
 1سا 30

02
03

01
01

01

01
01

 7سا 30

02

03

01

 1سا 30

 21سا

03

04

02

 1سا 30
 1سا 30

02

03

02

 1سا 30

 21سا

17

09

01

01

19

30

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

السداسي (سا)

نقد مسرحي 4
فف الممثل 4

 21سا

 21سا

سيميولوجيا عامة

 42سا

منيجية وتقنية البحث2

 21سا

أدب عربي
غناء

 21سا
 21سا

تقنية التحرير 2

 21سا

عمـ الجماؿ

 21سا

فف إسبلمي

03

الحجم الساعي
 84سا

تاريخ األوب ار

04

 3سا

03

04

03
01
01

01

01

21

30

المواد المكونة لموحدات التعميمية
األرصدة

وحدة التعميـ
األساسية

وتأ
1-4

11

 1سا 30

 21سا

وحدات تعميمية
السداسي

دروس

أعمال

موجية

أعمال

عمل

تطبيقية فردي

المعامل األرصدة

 21سا

دروس
 3سا

 1سا 30
 1سا 30
 1سا 30
 1سا 30

 1سا 30

أعمال

موجية

أعمال

عمل

تطبيقية فردي

 3سا

03

04

 1سا 30

02

04

 1سا 30

 1سا 30
 1سا 30

 1سا 30

تاريخ الحضارات 2

 21سا

لغة أجنبية 4

 21سا

 1سا 30

 336سا

 15سا

المعامل األرصدة

02
03
01
02
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02
03

01
01

01

01

01

 9سا

03

03

01

 1سا 30

04

03
01
01

01

01

19

30

49

المواد المكونة لموحدات التعميمية

وحدات تعميمية
الطبيعة

الرمز

المعامل

األرصدة

وحدة التعميـ
األساسية

وتأ
1-5

10

17

وحدة التعميـ و ت ـ
1-5
السداسي المنيجية

04

09

السداسي

عناوين المواد
نقد مسرحي معمق

إلعداد المشروع 1

تاريخ المسرح العربي

الخامس

اإلستكشافية

وحدة التعميـ
األفقية

وتإ
1-5

وتأ
1-5

مجموع السداسي
الخامس

02

02

السداسي (سا)
 84سا

 3سا

 21سا

 1سا 30

 21سا

 1سا 30

سيمولوجية المسرح 1

 42سا

منيجية إعداد المذكرة 1

 21سا

أدب جزائرؼ

وحدة التعميـ

الحجم الساعي

مبادغ اإلخراج
إلقاء 1

 21سا

مسرح الطفل 1

 21سا

 1سا 30

حقوؽ اإلبداع واإلنتاج

 21سا

18

30

الطبيعة

الرمز
وتأ
1-6

11

03

09

 315سا

السادس

عناوين المواد

 1سا 30

01

01

01
01

 1سا 30

01

01

 1سا 30

01

01

19

30

 12سا

 1سا 30

03
01

 10سا 30

سيمولوجية المسرح 2

 21سا

منيجية إعداد المذكرة 2

 21سا

إلقاء 2

 21سا

02

 01حقوؽ المؤلف والحقوؽ
المجاورة

17

30

مسرح الطفل 2
تسيير ومناجمنت ثقافي
1

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

السداسي (سا)

موجية

 1سا 30

وتأ
1-6

02

الحجم الساعي

دروس

أعمال

نقد مسرحي معمق
إلعداد المشروع 2

وحدة التعميـ

مجموع السداسي
السادس

02

03

 1سا 30

 144سا

وتإ

األفقية

02

04

03

04

01

 12سا

01

وحدة التعميـ

02

04

03

تربص في مؤسسة

المنيجية

اإلستكشافية

 1سا 30

 60سا

1-6
1-6

 3سا

03

05

المواد المكونة لموحدات التعميمية

المعامل

السداسي

موجية

تطبيقية فردي

 1سا 30

مبادغ السينوغرافيا

02

18

وحدة التعميـ و ت ـ

 1سا 30

 21سا

 02تسيير ومناجمنت ثقافي
1

األرصدة

وحدة التعميـ
األساسية

 1سا 30

 21سا

وحدات تعميمية
السداسي

دروس

أعمال

أعمال

عمل

المعامل األرصدة

 21سا
 330سا

تطبيقية فردي
30سا

 1سا 30
 1سا 30

 21سا
 21سا

أعمال

عمل

 1سا 30
 1سا 30
 1سا 30
 4سا  16 30سا 30

30سا
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المعامل األرصدة
04

06

05

09

02

03

02

06

01

03

01

01

01

01

01

01

17

30

50

ممــحـــــــق
يتضمن البرنامج البيداغوجي لشعبة " فنون بصرية " تخصص " إلتقاط الصورة " ميدان " فنون "
لنيل شيادة الميسانس المينية بالمعيد العالي لمين فنون العرض والسمعي البصري.

ميدان  :فنون
شعبة  :فنون بصرية

تخصص  :إلتقاط الصورة

وحدات تعميمية

الطبيعة

الرمز

المعامل

األرصدة

السداسي

المواد المكونة لموحدات التعميمية

وحدة التعميـ
األساسية

وتأ
1-1

16

18

السداسي وحدة التعميـ و ت ـ
1-1
المنيجية
األول

03

09

وحدة التعميـ
اإلستكشافية

وتإ
1-1

01

01

وحدة التعميـ
األفقية

وتأ
1-1

مجموع السداسي
األول

02

22

عناوين المواد

الحجم الساعي
السداسي (سا)

دروس

أعمال
موجية

قواعد التصوير

 84سا

 3سا

 3سا

04

06

إلكترونيؾ فيديو

 21سا

 1سا 30

03

04

قياس األلواف

 42سا

 1سا 30

03

04

بصريات سينماتوغرافية

 21سا

 1سا 30

03

02

تاريخ السينما

 21سا

 1سا 30

03

02

منيجية عامة

 21سا

 1سا 30

01

03

مدخل إلى اإلعبلـ اآللي

 21سا

 1سا 30

01

03

كيرباء

 21سا

 1سا 30

01

03

مدخل إلى الموسيقى

 21سا

 1سا 30

01

01

أدب عربي

 21سا

01

01

02

تقنيات التعبير

30

الطبيعة

الرمز

المعامل

عناوين المواد

الحجم الساعي
السداسي (سا)

دروس

مدخل إللتقاط الصورة

 84سا

 3سا

تكنولوجية الفيديو

 21سا

إضاءة

السداسي وحدة التعميـ
الثاني
المنيجية
وحدة التعميـ
اإلستكشافية

وحدة التعميـ
األفقية

 9سا

22

 12سا

30

المواد المكونة لموحدات التعميمية
األرصدة

وحدة التعميـ
األساسية

وتأ2

 1سا 30
 1سا 30

 294سا

وحدات تعميمية
السداسي

أعمال عمل
تطبيقية فردي

المعامل األرصدة

16

18

تاريخ الفف

حساسية الفيمـ
الفوتوغرافي

 21سا

 1سا 30

 21سا

 3سا

 1سا 30
 1سا 30
 1سا 30

04

06

03

03

03
03
03

03
03

2

09

إعبلـ آلي تطبيقي

 21سا
 21سا

و ت إ 01 2

01

إخراج سينمائي 1

 21سا

 1سا 30

01

أدب أجنبي

 21سا

 1سا 30

01

01

 294سا

 12سا

21

30

وتأ2

مجموع السداسي
الثاني

02
21

02
30

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

لغة إنجميزية تقنية

 1سا 30

 1سا 30
 9سا
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01

03

 1سا 30

وتـ2

منيجية البحث

 42سا

 1سا 30

أعمال
موجية

أعمال عمل
تطبيقية فردي

المعامل األرصدة

04

01

05
01

51

وحدات تعميمية
الطبيعة

الرمز

األساسية

المعامل

وحدة التعميـ

األرصدة

السداسي

المواد المكونة لموحدات التعميمية

وتأ3

13

18

عناوين المواد

الحجم الساعي
السداسي (سا)

دروس

أعمال
موجية

تقنيات إلتقاط الصورة

 84سا

 3سا

 3سا

تقنيات المخبر

 1سا 30

 42سا

 1سا 30

 1سا 30

03

04

 21سا

 1سا 30

 1سا 30

03

04

إلتقاط الصوت

 21سا
 21سا

 1سا 30

02

03

عمـ إجتماع الفف

 21سا

 1سا 30

لغة إنجميزية تقنية
متقدمة

 21سا

 1سا 30

 294سا

 12سا

إلتقاط الصورة
أنفوغرافيا 1

السداسي
الثالث

وحدة التعميـ
المنيجية

وحدة التعميـ
اإلستكشافية

وحدة التعميـ
األفقية

إخراج سينمائي 2
وتـ3

06

09

وتإ3

01

02

01

وتأ3

مجموع السداسي الثالث

01
30

21

سيناريو

وحدات تعميمية
الطبيعة

الرمز

المعامل

وحدة التعميـ
األساسية

و ت أ 14 4

وحدة التعميـ
السداسي
المنيجية و ت ـ 05 4
الرابع
وحدة التعميـ
و ت إ 02 4
اإلستكشافية
وحدة التعميـ
األفقية

عناوين المواد
إلتقاط الصورة الخاصة

وتأ4

01

مجموع السداسي الرابع 22

الطبيعة

الرمز

وحدة التعميـ
السداسي
المنيجية و ت ـ 5
الخامس
وحدة التعميـ
وتإ5
اإلستكشافية
وحدة التعميـ
األفقية

وتأ5

01

 9سا

02

01

01

21

30

السداسي (سا)

 3سا

 84سا

 3سا

 1سا 30

04

09

معالجة الصوت

 42سا
 42سا

 1سا 30

 1سا 30

03

05

02

تحميل الفيمـ

 42سا

 1سا 30

 1سا 30

02

02

 21سا

 1سا 30

01

01

22

30

مؤثرات خاصة

 01تسيير ومناجمنت ثقافي
30

 42سا

06

06

06

دراسة تقنيات السمعي
البصرؼ

 1سا 30

موجية

تطبيقية فردي

 1سا 30

18

أنفوغرافيا 2

الحجم الساعي

دروس

أعمال

أعمال

عمل

المعامل األرصدة

 21سا
 1سا 30

 294سا

02

 1سا 30

 10سا  10 30سا 30

04

المواد المكونة لموحدات التعميمية
المعامل

األساسية

 1سا 30

03

04

12

األرصدة

وحدة التعميـ

وتأ5

02

03

06

وحدات تعميمية
السداسي

 1سا 30

02

04

المواد المكونة لموحدات التعميمية
األرصدة

السداسي

04

06

03

تكنولوجية معدات

 21سا

أعمال عمل
تطبيقية فردي

المعامل األرصدة

عناوين المواد
وثائقي تمفزيوف -سينما

18

تطبيق في أستوديو
التمفزيوف
تركيب الصورة

05

09

03

02

01

مجموع السداسي الخامس 21

01
30

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

مناىج البحث العممي
تربص تطبيقي
تركيب

الحجم الساعي

السداسي (سا)

دروس

أعمال

موجية

 21سا

 1سا 30

 42سا

 1سا 30

 1سا 30

 42سا

 1سا 30

 1سا 30

 21سا
 84سا
 42سا

 1سا 30
 1سا 30

سينوغرافيا

 21سا

حقوؽ اإلبداع واإلنتاج

 21سا

 1سا 30

 294سا

 9سا

 1سا 30

أعمال

عمل

تطبيقية فردي

 6سا

 1سا 30

 6سا

المعامل األرصدة
04

06

04

06

04

06

04

06

01

02

01

01

01

21

30

01

 6سا
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01
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وحدات تعميمية
الطبيعة
المنيجية

الرمز

األساسية

وحدة التعميـ

وتـ6

السداسي
السادس وحدة التعميـ
وتإ6
اإلستكشافية
مجموع السداسي
السادس

المعامل

وحدة التعميـ

وتأ6

15

األرصدة

السداسي

المواد المكونة لموحدات التعميمية

18

04

09

02

03

21

30

عناوين المواد

الحجم الساعي
السداسي (سا)

دروس

أعمال
موجية

إدارة الصورة

 63سا

 1سا 30

 3سا

مشروع نياية الدراسة
متابعة مذكرة نياية
الدراسة

جمالية الصورة

 168سا
 42سا
 21سا
 294سا

أعمال عمل
تطبيقية فردي

 1سا 30

06

06

 12سا

09

12

 3سا

04

09

02

03

21

30

 1سا 30
 4سا 30

المعامل األرصدة

 15سا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاري مشترك مؤرخ في  10أوت 2016
يتضمن فتح مناصب اإلقامة دورة أكتوبر 2016
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ووزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  275-71المؤرخ في  15شواؿ  1391الموافق  03ديسمبر  1971والذؼ يتضمفإنشاء شيادة الدراسات الطبية المتخصصة،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  492-82المؤرخ في  2ربيع األوؿ  1403الموافق  18ديسمبر  ،1982والذؼ يحددشروط اإللتحاؽ بدورة الدراسات الطبية المتخصصة الخاصة باألطباء والصيادلة وجراحى األسناف المقيميف
وتنظيميا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  209-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة  1404الموافق  18أوت  1984والدؼ يتعمقبتنظيـ جامعة الجزائر وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  211-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة  1404الموافق  18أوت  1984والذؼ يتعمقبتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  214-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة  1404الموافق  18أوت  1984والذؼ يتعمقبتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب  1436الموافق  14ماؼ  2015والذؼيتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  136-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة  1409الموافق  1أوت  1989والذؼيتضمف إنشاء جامعة باتنة وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  137-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة  1409الموافق  1أوت  1989والذؼيتضمف إنشاء جامعة البميدة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  138-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة  1409الموافق  1أوت  1989والذؼيتضمف إنشاء جامعة تممساف وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  139-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة  1409الموافق  1أوت  1989والذؼيتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة  1409الموافق  1أوت  1989والذؼيتضمف إنشاء جامعة سطيف وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  141-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة  1409الموافق  1أوت  1989والذؼيتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  465-97المؤرخ في  2شعباف  1418الموافق  2ديسمبر  1997والذؼيحدد قواعد إنشاء المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  467-97المؤرخ في  2شعباف  1418الموافق  2ديسمبر  1997والذؼيحدد قواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا ،المتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  218-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ  1419الموافق  2جويمية  1998والذؼيتضمف إنشاء جامعة بجاية ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  220-98المؤرخ في  13ربيع األوؿ  1419الموافق  2جويمية  1998والذؼيتضمف إنشاء جامعة مستغانـ ،المتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  140-07المؤرخ في  2جمادػ األولى  1428الموافق  19ماؼ 2007والذؼ يتضمف إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية لمصحة الجوارية وتنظيميا وسيرىا،
المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  07-09المؤرخ في  7محرـ  1430الموافق  4جانفي  2009والذؼ يتضمفإنشاء جامعة بشار ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  236-11المؤرخ في  1شعباف  1432الموافق  03جويمية  2011والذؼيتضمف القانوف األساسي لممقيـ في العموـ الطبية السيما المادة  7منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  379-11المؤرخ في  25ذؼ الحجة  1432الموافق  21نوفمبر 2011والذؼ يحدد صبلحيات وزير الصحة والسكاف واصبلح المستشفيات،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  402-11المؤرخ في  3محرـ  1433الموافق  28نوفمبر  2011والذؼ يتعمق بإنشاءجامعة قسنطينة  3وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30جانفي  2013الذؼيحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  1137المؤرخ في  4نوفمبر  2015والذؼ يتضمف كيفيات تنظيـ الدراسات في طورالتكويف لنيل شيادة الدراسات الطبية المتخصصة وتقييميا والتدرج فييا،
يــقـــــــــرران
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  7مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  236-11المؤرخ في  1شعباف  1432الموافق
 03جويمية  2011والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد عدد المناصب المفتوحة لئلقامة
لدورة أكتوبر .2016
المـادة  :2يحدد عدد المناصب المفتوحة لئلقامة لدورة أكتوبر  2016في الجدوؿ الممحق بيذا الق ارر.
المـادة  :3ال يمكف لممقيميف متابعة تكوينيف متزامنييف أو متتابعيف لنيل شيادة الدراسات الطبية الخاصة.
المـادة  :4يكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي والمدير العاـ
لمصالح الصحة واصبلح المستشفيات بو ازرة الصحة والسكاف واصبلح المستشفيات ورؤساء جامعات
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وباتنة ووىراف وتممساف وسيدؼ1 وعنابة وسطيف3 وتيزؼ وزو وبجاية وقسنطينة1 والبميدة1الجزائر
. بتنفيذ ىذا القرار، كل فيما يخصو،بمعباس ومستغانـ وبشار
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لكل مف و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي وو ازرة الصحة والسكاف:5 المـادة
.واصبلح المستشفيات
2016  أوت10 حرر بالجزائر في
وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات

وزير التعميم العالي والبحث العممي

عبد المالك بوضياف

األستاذ طاىر حجار

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ

2016  أوت10 ممحــق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
2016 المتضمن فتح مناصب اإلقامة دورة أكتوبر
Faculté de Médecine d’Alger

N° Spécialités
01 Anatomie Pathologique
02 Anesthésie Réanimation
03 Biochimie
04 Cardiologie
05 Dermatologie et Vénéréologie
06

Diabétologie Endocrinologie
et Maladies Métaboliques

07

Epidémiologie et Médecine
Préventive

08 Génécologie-Obstétrique
09 Hématologie
Hémobiologie et Transfusion
10 Sanguine
Histologie Embryologie
11
et génétiques Cliniques
12 Hépato-Gastro-Entérologie
13 Immunologie
14 Infectiologie
15 Médecine Interne
Médecine Légale Droit
Médical et Ethique
Médecine Nucléaire
17
et Imagerie Moléculaire
Médecine Physique
18
et Réadaptation
19 Médecine du Sport
16

MEDECINE
Nbr. de
Terrain de formation
postes
02 CHU B. Messous, 02 CHU Mustapha, 03 CPMC, 06 CHU
18
BEO, 03 CHU Nafissa hamoud, 02 EHS Zéralda
40 CHU Mustapha, 10 EPH Kouba, 20 EHS Zemirli, 28 CHU
138
BEO, 10 CHU B. Messous, 10 CPMC, 10 EPH Bologhine, 02
HCA, 08 CNMS
06 CHU Mustapha, 07 CPMC ? 02 EPH Bologhine, 02 CHU
18
BEO, 01 EHS Ben Aknoun
13 CHU Mustapha, 06 CHU Nafissa Hamoud, 06 CHU B.
30
Messous, 04 CNMS, 01 HCA
18
08 CHU BEO, 10 CHU Mustapha
05 CPMC, 08 CHU BEO (04 service Diabétologie et 04
22
service endocrinologie, 04 EPH Bologhine, 04 CHU
Mustapha, 01 HCA
05 CHU Nafissa Hamoud, 05 CHU B. Messous, 05 CHU
25
BEO, 10 CHU Mustapha
10 CHU B. Messous, 08 CHU Mustapha, 08 EPH Zéralda, 08
78
CHU Nafissa Hamoud, 08 CHU BEO, 10 EPH Bologhine, 08
EHS Belfort, 10 EPH Kouba, 08 EPH Aîn-Taya
14
06 CPMC, 08 CHU B. Messous
16

12 CHU Mustapha, 04 EPH Kouba

04

02 CPMC, 02 CHU Nafissa Hamoud

18
08
16

11 CHU Mustapha, 05 CHU BEO, 02 CHU B. Messous
03 Mustapha, 03 B. Messous, 02 EHS Rouiba
EHS El Kettar
04 CHU Mustapha, 06 EPH Rouba, 06 CHU BEO, 05 EPH
Aïn-Taya, 08 EPH Birtraria, 08 EPH Zemirli, 06 EPH Kouba,
06 CHU B. Messous, 02 EPH Bologhine
04 CHU BEO, 10 CHU Mustapha, 10 B. Messous, 04 EPH
Zemirli

51
28
04

CHU BEO

15

06 EHS Tixéraîne, 04 EHS Azur plage, 05 EHS Ben Aknoun

04

CNMS
10 CPMC, 04 CHU Mustapha, 08 CHU BEO, 10 CHU B.
Messous, 05 EPH Rouiba
08 CHU Mustapha, 06 EHS El Kettar, 04 CNMS, 02 EPH
Bologhine , 02 chu Nafissa Hamoud
06 CHU B. Messous, 10 CHU Nafisssa Hamoud, 10 CHU
BEO, 12 CHU Mustapha, 01 HCA

20 Médecine du Travail

37

21 Microbiologie

22

22 Néphrologie

39
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23 Neurologie

21

24 Oncologie Médicale

23

25 Ophtalmologie

29

26 O.R.L

14

27 Pédiatrie

79

28 Parasitologie-Mycologie
29 Pharmacologie Clinique
Physiologie Clinique et
30 Exploration Fonctionnelle
Métabolique et Nutrition
Neurophysiologie Clinique et
Exploration Fonctionnelle du
31
Système Nerveux

04
10

04 CHU BEO, 04 CHU Mustapha, 06 EHS Benaknoun, 06
EHS Aït Idir, 01 HCA
10 CPMC, 06 EPH Rouiba, 06 CHU B. Messous, 01 HCA
04 CHU B. Messous, 12 CHU Mustapha, 08 CHU Nafissa
Hamoud, 04 CHU BEO, 01 CHA
02 CHU B. Messous, 06 CHU BEO, 03 CHU Mustapha, 03
EPH Kouba
10 CHU Mustapha, 05 EPH Bologhine, 11 CHU BEO, 16
CHU Nafissa HAMOUD, 14 CHU B. Messous, 07 EPH
Bitraria, 06 EHS Belfort, 08 EPH Aîn-Taya, 02 HCA
CHU Mustapha
IPA

02

CHU Nafissa Hamoud

05

EHS Ben Aknoun

32 Pneum-phtisiologie

28

33 Psychiatrie

55

34 Pédopsychiatrie
Imagerie Médicale et
35
Radiologie
36 Radiothérapie Oncologie
37 Réanimation Médicale
38 Rhumathologie

27

39 Chirurgie Générale

134

40 Chirurgie Cardiaque
41 Chirurgie Vasculaire
42 Chirurgie Maxillo-Faciale

03
03
04

43 Chirurgie Neurologique

19

44
45
46
47
48

Chirurgie Orthopédique et
Traumatologie
Chirurgie Pédiatrique
Plastique Reconstructrice
Esthétique et de Brulologie
Chirurgie Thoracique
Chirurgie Urologique
TOTAL

25

04 CHU BEO, 06 EPH Rouiba, 06 CHU Mustapha, 11CHU B.
Messous, 01 HCA
18 EHS Drid Hocine, 15 EHS Chéraga, 10 CHU BEO, 12
CHU Mustapha
15 EHS Drid Hocine, 12 EHS chéraga
CPMC, 05 CHU Mustapha, 05 CHU BEO, 08 CHU B.
Messous, 05 CHU NAFISSA Hamoud, 02 HCA
CPMC
30 CPRS de Réanimation Médicale, 03 HCA
03 CHU B. Messous, 04 EHS Ben Aknoun, 02 CHU BEO
10 CPMC, 15 EPH, Bitraria, 16 CHU BEO, 10 EPH
Bologhine, 10 EPH Rouba, 26 CHU Mustapha, 10 EPH AînTaya, 12 EPH Kouba, 16 CHU B. Messous, 09 EHS Clinique
Debussy
01 CHU Mustapha, 02 CNMS
CNMS
CHU Mustapha
04 EPH Zemirli, 04 CHU Mustapha, 08 CHU BEO, 03 EHS
Aît-Idir
08 EHS Ben Aknoun, 06 CHU BEO, 04 CHU Mustapha, 12
EPH Zemirli
CPRS Chirurgie Pédiatrique

02

EHS Clinique des Brulés

12
07

04 CHU BEO, 08 CHU Mustapha
04 CHU Mustapha, 03 CHU BEO
1237

30
06
33
09

30

PHARMACIE
N° Spécialités
01

Biochimie

02
03
04

06

Chimie Analytique
Chimie Minérale
Chimie Thérapeutique
Hémobiologie et Transfusion
Sanguine
Immunologie

07

Microbiologie

05

56
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Nbr. de
Terrain de formation
postes
04 CHU BEO, 01 EHS Ben Aknoun, 02 EPH Birtraria, 01
15
EPH Bologhine, 03 CPMC, 04 CHU Mustapha
02
CPMC
02
HCA
04
CHU BEO
08 CHU BEO, 02 CPMC, O4 EPH Kouba, 06 CHU
22
Mustapha, 02 CHU Nafissa Hamoud
18
06 IPA, 06 CHU B. Messous, 06 CHU Mustapha
01 EPH Bologhine, 02 EHS CNMS, 02 EHS El Kettar, 03
13
HCA , 03 CHU Mustapha, 02 CHU Nafissa Hamoud
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08
09
10
11

Parasitologie-Mycologie
Parasitologie-Galénique
Pharmcologie Pharmaceutique

Toxicologie
TOTAL

06
02
02
04

CHU Mustapha
CPMC
CHU BEO
02 CHU BEO, 02 HCA
90

MEDECINE DENTAIRE
N°

01
02
03
04
05

Nbr. de
postes

Spécialités
Odontologie
Conservatrice/Endodontie
O.D.F
Parodontologie
Pathologie et Chirurgie
Buccales
Prothèse
TOTAL

Terrain de formation

04

02 CHU Mustapha, 02 CHU B. Messous

05

03 CHU Mustapha, 02 CHU B. Messous

06

02 CHU Mustapha, 04 CHU B. Messous

09

04 CHU Mustapha, 05 CHU B. Messous

11

06 CHU Mustapha, 03 CHU B. Messous, 02 CHU BEO
35

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ANNEXE DE L’ARRETE INTERMINISTERIEL DU
PORTANT OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
AU PROFIL DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE
SESSION OCTOBRE 2016

Faculté de Médecine d’Alger
MEDECINE
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

57

Spécialités

Nbr. de postes

Anesthésie Réanimation

04

Cardiologie

04

Chirurgie Cardiaque

02

Chirurgie Générale

04

Chirurgie Maxillo-Faciale

04

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie

04

Chirurgie Plastique Reconstructrice Esthétique et de Brulologie

03

Chirurgie Thoracique

03

Chirurgie Urologie

02

Chirurgie Vasculaire

02

Chirurgie Neurologique

02

Diabétologie Endocrinologie et Maladies Métaboliques

04

Epidémiologie et Médecine Préventive

03

Hépato-Gastro-Entérologie

02

Hématologie

02

Infectiologie
Médecine Interne
Médecine Légale Droit Médical et Ethique
Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire
Médecine Physique et Réadaptation
Microbiologie
Néphrologie
Neurologie
Oncologie Médicale
Ophtalmologie
O.R.L
Psychiatrie
Imagerie Médicale et Radiologie
Radiothérapie Oncologie
TOTAL

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
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2016 الثالثي الثالث

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

PHARMACIE
N°
01
02

Spécialités

Nbr. de postes
01
01
02

Biochimie
Toxicologie
TOTAL

N°
01
02
03
04
05

MEDECINE DENTRAIRE
Spécialités

Nbr. de postes
01
01
01
01
01

Orthopédie Dento-Faciale
Odontologie Conservatrice/Endodontie
Parodontologie
Pathologie et Chirurgie Buccales
Prothèse
TOTAL

05

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Béjaïa
N°
01
02
03
04
05
06
07

MEDECINE
Nbr. de postes
02
03
04
06
06
06
02

Spécialités
Hématologie
Infectiologie
Chirurgie Neurologie
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Médecine Interne
O.R.L
TOTAL

Terrain de formation
Bejaïa
Bejaïa
Bejaïa
Bejaïa
Bejaïa
Bejaïa
Bejaïa
29

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

N°
01
02
03

Spécialités

Faculté de Médecine de Blida
MEDECINE
Nbr. de
Terrain de formation
postes
13
04 CHU Blida, 04 CHU Douéra, 05 CAC
08
CHU Blida

Chirurgie Générale
Chirurgie Pédiatrique
Chirurgie Orthopédique et
Traumatologie
Chirurgie Pédiatrique « A »
Chirurgie Pédiatrique « B »
Cardiologie
Chirurgie Neurologique
Neurologie
Médecine Physique et Réadaptation
Ophtalmologie
Oncologie Médicale
O.R.L

04

CHU Blida

Epidémiologie et Médecine Préventive
Anatomie Pathologie

07
05
10
05
04
04
13
03
04
04
05
07

16

Psychiatrie Adulte

14

17
18
19
20
21
22

Pédopsychiatrie
Radiothérapie Oncologie
Hématologie
Génécologie-Obstétrique
Pédiatrie
Rhumathologie
Chirurgie Plastique Reconstructrice
Esthétique et de Brûlologie
Chirurgie Maxillo-Faciale
Anesthésie Réanimation
Physiologie Clinique et Exploration
Fonctionnelle Métabolique et Nutrition
Pneumo-Phtisiologie
TOTAL

04
04
12
10
10
04

CHU Douéra
CHU Douéra
CHU Blida
02 CHU Blida, 03 EHS Sidi Ghiles
CHU Blida
CHU Blida
05 CHU Douéra, 08 CHU Blida
CHU Blida
CHU Blida
CHU Blida
CHU Blida
04 CHU Blida, 03 CHU Douéra
02 EHS Blida (Psychiatrie D), 12 EHS Blida
(Psychiatrie B)
EHS Blida
CAC Blida
08 CAC Blida, 04 CHU Blida
EHS U. Hassiba B. Bouali
EHS U. Hassiba B. Bouali
CHU Douéra

03

CHU Douéra

08
10

CHU Douéra
EHS Sidi Ghiles

02

Faculté de Médecine de Blida

04

EPSP Blida

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

23
24
25
26
27
58

Médecine Légale Droit Médical et Ethique
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N°
01
02
03
04

N°
01

PHARMACIE
Nbr. de
Terrain de formation
postes
02
Département de Pharmacie de Blida
01
Département de Pharmacie de Blida
01
Département de Pharmacie de Blida
01
Département de Pharmacie de Blida
05

Spécialités
Chimie Analytique
Microbiologie
Immunologie
Parasitologie-Mycologie
TOTAL

MEDECINE DENTAIRE:
Spécialités
Nbr. de postes Terrain de formation
Pathologie et Chirurgie Buccales 03
Département de Médecine Dentaire de Blida
TOTAL
03
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Tizi-Ouzou

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

N°
01

Spécialités
Anatomie Pathologique
Cardiologie
Chirurgie Cardiaque
Chirurgie Générale
Chirurgie Neurologique
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Epidémiologie et Médecine Préventive
Hématologie
Infectiologie
Médecine du Travail
Médecine Légale Droit Médical et Ethique
Médecine Interne
Néphrologie
Neurologie
O.R.L
Pédiatrie
Psychiatrie
TOTAL
Spécialités
Pathologie Bucco-Dentaire
TOTAL

MEDECINE
Nbr. de postes
02
04
04
08
05
06
02
06
04
04
04
06
04
05
02
12
04

MEDECINE DENTAIRE
Nbr. de postes
02

Terrain de formation
Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou - Alger
Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou - Alger
Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou
82
Terrain de formation
Tizi-Ouzou
02

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Constantine
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
59

Spécialités
Anatomie Générale
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Biochimie
Chirurgie Maxillo-Faciale
Chirurgie Neurologique
Chirurgie Pédiatrique
Chirurgie Urologique
Chirurgie Générale
Chirurgie Plastique Reconstructrice
Esthétique et de Brulologie
Chirurgie Orthopédique et
Traumatologie « A »
Chirurgie Thoracique
Dermatologie et Vénéréologie
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MEDECINE
Nbr. de postes Terrain de formation
06
CHU Constantine
04
EHS DAKSI
15
CHU Constantine
04
CHU Constantine
04
CHU Constantine
04
CHU Constantine
06
EHS Mansourah
06
EHS DAKSI
26

06 Chirurgie Générale A, 08 Chirurgie Générale B,
06 Chirurgie Général EPHD
Mourad, 04 Chirurgie Urgences CHU Constantine,
02 Chirurgie Urgences EPHD. Mourad

02

CHU Constantine

12

06 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie A,
06 Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B,

04
04

CHU Constantine
CHU Constantine

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

24
25
26

Diabétologie Endocrinologie et
Maladies Métaboliques
Epidémiologie et Médecine
Préventive
Génécologie-Obstétrique
Hépato-Gastro Entérologie
Histologie Embryologie et
Génétique Clinique
Hématologie
Infectiologie
Médecine du Travail
Médecine Interne
Médecine Légale Droit Médical et
Ethique
Microbiologie
Neurologie
O.R.L

27

Oncologie Médicale

14

28
29
30

Parasitologie-Mycologie
Pédiatrie
Pédopsychiatrie
Physiologie Clinique et Exploration
Fonctionnelle Métabolique et
Nutrition
Physiologie Clinique et Exploration
Système Nerveux
Physiologie Clinique et Exploration
Fonctionnelle Cardio-Respiratoire
et de l’exercie
Pneumo-Phtisiologie
Psychiatrie
Radiothérapie Oncologie
Réanimation Médicale
TOTAL

04
24
04

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

31
32
33
34
35
36
37

06

CHU Constantine
06 CHU, 04 EPH D. Mourad

10
20
08

12 EHS SMK, 08 CHU Constantine
CHU Constantine

02

CHU Constantine

04
06
06
18

CHU Constantine
CHU Constantine
CHU Constantine
12 CHU Constantine, 06 EH D.Mourad

06

CHU Constantine

04
10
04

CHU Constantine
CHU Constantine
CHU Constantine
08 CHU Pédiatrie A, 08 CHU Pédiatrie B, 08
EPH D. Mourad
CHU Constantine
CHU Constantine

02

CHU Constantine

02

CHU Constantine

02

CHU Constantine

06
10
14
06

CHU Constantine
EHS Djebel El Ouahch
CHU Constantine
CHU Constantine
289

PHARMACIE
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Spécialités
Chimie Analytique
Biochimie
Microbiologie
Parasitologie-Mycologie
Cryptogamie et Botanique Médicale
Biophysique Pharmaceutique
Immunologie
Hydrologie Bromatologie
Chimie Thérapeutique
Pharmacologie Pharmaceutique
Toxicologie
Pharmacie Galénique
Chimie Minérale
TOTAL

Nbr. de postes
02
02
06
02
01
01
01
02
03
03
02
02
02

Terrain de formation
01 Annaba, 01 Blida
CHU Constantine
CHU Constantine
CHU Constantine
Alger
Alger
CHU Annaba
01 Alger, 01 Annaba
01 Alger, 02 Annaba
01 Alger, 01 Oran
CHU Constantine
CHU Annaba
CHU Annaba
29

MEDECINE DENTAIRE
N°
01
02
03
04

60

Spécialités
Pathologie et Chirurgie Buccales
Prothèse
Odontologie Conservatrice/Endodontie
Parodontologie
TOTAL

2016 الثالثي الثالث

Nbr. de postes
04
04
04
04

Terrain de formation
CHU Constantine
CHU Constantine
CHU Constantine
CHU Constantine
16
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ANNEXE DE L’ARRETE INTERMINISTERIEL DU
PORTANT OUVERTURE DE POSTES DE RESIDANAT
AU PROFIL DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTE MILITAIRE
SESSION OCTOBRE 2016
Faculté de Médecine de Constantine
N°
01
02
03
04
05
06

MEDECINE
Spécialités
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Ophtalmologie
O.R.L
Psychiatrie
TOTAL

Nombre de Postes Ouverts
01
01
01
01
01
01
06

PHARMACIE
N°
01 Biochimie
02 Toxicologie
TOTAL

Spécialités

Nombre de Postes Ouverts
01
01
02

MEDECINE DENTAIRE
Spécialités

N°

Nombre de Postes Ouverts

01

Pathologie et Chirurgie Buccale

01

02

Prothèse

01
02

TOTAL
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Annaba

MEDECINE
Nbr. de
Terrain de formation
postes
04
CHU Annaba
02
CHU Annaba
10
CHU Annaba
08
CHU Annaba
03
CHU Annaba
05
CHU Annaba
07
03 Urgences Chirurgicales, 04 CHU Annaba
02
CHU Constantine

N°

Spécialités

01
02
03
04
05
06
07
08

Anatomie Générale
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Biochimie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Maxillo-Faciale
Chirurgie Orthopédique et
Traumatologie
Chirurgie Pédiatrique
Chirurgie Plastique Reconstructrice
Esthétique et de Brulologie
Chirurgie Urologique
Dermatologie et Vénéréologie
Diabétologie Endocrinologie et
Maladies Métaboliques
Epidémiologie et Médecine Préventive
Génécologie-Obstétrique
Hémobiologie et Transfusion
Sanguine
Hématologie
Histologie Embryologie et Génétique
Clinique

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
61
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06

CHU Annaba

02

CHU Constantine

02

CHU Constantine

02
02

CHU Annaba
CHU Constantine

03

CHU Constantine

03
18

CHU Annaba
08 CHU Annaba, 10 EHS El Bouni

01

CHU Annaba

04

CHU Annaba

03

CHU Annaba
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

N°

01
03
04
02

CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba

06

CHU Annaba

02
04
01
04
06
04
01
08

CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba

02

CHU Annaba

01

Alger

01

Alger

02
06
05
03
04

CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba
157

PHARMACIE
Nbr. de
postes
Biochimie
03
Chimie Analytique
02
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
04
Immunologie
02
Microbiologie
02
Parasitologie Mycologie
02
Pharmacognosie
04
Pharmacologie Pharmaceutique
02
Toxicologie
03
Biophysique Pharmaceutique
01
Pharmacie Galénique
03
TOTAL
Spécialités

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

N°
01
02
03
04

N°
01
02
03
62

Immunologie
Infectiologie
Médecine du Travail
Médecine Interne
Médecine Légale Droit Médical et
Ethique
Microbiologie
Nephrologie
Chirurgie Neurologique
Neurologie
Oncologie Médicale
O.R.L
Parasitologie-Mycologie
Pédiatrie
Physiologie Clinique et Exploration
Fonctionnelle Cardio-Respiratoire et
de l’exercie
Physiologie Clinique et Exploration
Fonctionnelle Métabolique et Nutrition
Physiologie Clinique et Exploration
Système Nerveux
Pneumo-Phtisiologie
Psychiatrie
Imagerie Médicale et Radiologie
Radiothérapie Oncologie
Hépato-Gastro-Entérologie
TOTAL

Terrain de formation
CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba
CHU Annaba
Alger
CHU Annaba
Alger
CHU Annaba
28

MEDECINE DENTAIRE
Spécialités
Nbr. de postes Terrain de formation
Odontologie Conservatrice/Endodontie
04
CHU Annaba
Orthopédie Dento-Faciale
04
CHU Annaba
Parodontologie
04
CHU Annaba
Prothèse Dentaire
04
CHU Annaba
TOTAL
16
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Batna
Spécialités
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Chirurgie Orthopédique et
Traumatologie
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MEDECINE
Nbr. de postes
15
13
06

Terrain de formation
CHU Batna
05 CHU, 08 CAC
CHU Batna
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04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
TOTAL

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
63

Diabétologie Endocrinologie et
Maladies Métaboliques
Diabétologie Endocrinologie et
Maladies Métaboliques
Hématologie
Infectiologie
Médecine du Travail
Médecine Interne
Médecine Légale Droit Médical et Ethique

O.R.L
Pneumo-Phtisiologie
Pédiatrie

02

CHU Batna

04

CHU Batna

12
06
04
06
04
06
04
12

06 CHU Batna, 06 CAC Batna
CHU Batna
CHU Batna
CHU Batna
CHU Batna
CHU Batna
CHU Batna
CHU Batna

94
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Sétif

MEDECINE
Nbr. de postes Terrain de formation
02
CHU Sétif
05
CHU Sétif
13
05 CHU Sétif, 08 CAC Sétif
04
CHU Sétif
16
10 CHU Sétif, 06 EHS El Eulma
10
CHU Sétif
04
CHU Sétif
Histologie Embryologie et Génétique Clinique
02
CHU Sétif
Infectiologie
04
CHU Sétif
Médecine du Travail
04
CHU Sétif
Médecine Interne
08
CHU Sétif
Médecine Légale Droit Médical et Ethique 08
CHU Sétif
Microbiologie
02
CHU Sétif
Parasitologie-Mycologie
02
CHU Sétif
Chirurgie Neurologique
04
CHU Sétif
O.R.L
02
CHU Sétif
Pédiatrie
10
CHU Sétif
Pneumo-Phtisiologie
06
CHU Sétif
Psychiatrie
03
CHU Sétif
TOTAL
109
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine d’Oran
MEDECINE
Spécialités
Nbr. de postes
Terrain de formation
Anatomie Générale
08
04 CHU Oran, 04 EHU Oran
Anatomie Pathologique
05
02 CHU Oran, 03 EHU Oran
Anesthésie Réanimation
49
30 CHU Oran, 09 EHU Oran, 10 HMRUO
06 CHU Oran, 08 EHS CANASTEL, 04
Anesthésie Réanimation Pédiatrique
18
EHU Oran
Biochimie
02
02 CHU Oran
Cardiologie
14
05 CHU Oran, 09 HMRUO
Chirurgie Vasculaire
02
EHU Oran
Chirurgie Cardiaque
01
EHU Oran
Chirurgie Générale
26
08 CHU Oran, 14 EHU Oran, 04 HMRUO
Chirurgie Orthopédique et
21
05 CHU Oran, 04 EHU Oran, 12 HMRUO
Traumatologie
Chirurgie Pédiatrique
16
04 CHU Oran, 12 EHS CANASTEL
Chirurgie Plastique Reconstructrice
03
CHU Oran
Esthétique et de Brulologie
Chirurgie Thoracique
08
04 CHU Oran, 04 EHU Oran
Chirurgie Urologique
04
02 CHU Oran, 02 EHU Oran
Spécialités
Biochimie
Cardiologie
Anatomie Générale
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Chirurgie Pédiatrique
Epidémiologie
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
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15 Chirurgie Neurologique
16 Dermatologie et Vénéréologie
Diabétologie Endocrinologie et
17
Maladies Métaboliques
Epidémiologie et Médecine
18
Préventive

06
04

02 CHU Oran, 04 EHU Oran
02 CHU Oran, 02 EHU Oran

08

04 CHU Oran, 04 EHU

19 Génécologie-Obstétrique

38

20 Hémobiologie et Transfusion Sanguine
21 Hapatho-Gastro-Entérologie
22 Hématologie
Histologie Embryologie et Génétique
23
Clinique
24 Imagerie Médicale et Radiologie
25 Immunologie
26 Infectiologie
27 Médecine du Travail
28 Médecine Interne
Médecine Légale Droit Médical et
29
Ethique
30 Médecine Physique et Réadaptation
31 Nephrologie

08
07
10

06 CHU Oran, 08 EHU, 03 EHS
CANASTEL
14 CHU Oran, 10 EHU, 08 EHS Nouar
Fadéla, 06 HMRUO
08 CHU Oran
03 EHU Oran, 03 CHU Oran
05 CHU Oran, 05 EHU Oran

04

04 CHU Oran

13
02
10
08
08

07 CHU Oran, 06 HMRUO
CHU Oran
10 CHU Oran
04 CHU Oran, 04 EHU Oran
04 CHU Oran, 04 EHU Oran

06

04 CHU Oran, 02 EHU Oran

16
05

32 Oncologie Médicale

11

33 Ophtalmologie

17

34 O.R.L

08

35 Pédiatrie

49

04 CHU Oran, 06 EHU Oran, 06 HMRUO
05 EHU Oran
04 CHU Oran, 02 EHU Oran, 05 EHS CEA
Misserghine
06 EHS CANASTEL Oran, 11 EHS
Ophtalmologie, 02 HMRUO
04 CHU Oran, 04 EHU Oran
14 CHU Oran, 19 EHS CANASTEL, 04
EHH CEA Misserghine, 04 EHS Nouar
Fadéla, 08 HMRUO
EHU Oran
06 CHU Oran, 04 EHU Oran,
05 EHS Sidi Chahmi
13 CHU Oran, 04 EHS CEA Misserghine
EHU Oran
03 CHU Oran
469

36 Pédopsychiatrie
37 Pneumo-Phtisiologie
38 Psychiatrie
39 Radiothérapie Oncologie
40 Réanimation Médicale
41 Rhumatologie
TOTAL
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

N°
01
02
03
04
05
64

17

02
10
05
07
10
03

PHARMACIE
Spécialités
Nbr. de postes Terrain de formation
Biochimie
02
EHU Oran
Toxicologie
03
02 CHU Oran, 01 EHU Oran
Pharmacologie Pharmaceutique
02
EHU Oran
Chimie Analytique
02
FAC Médecine d’Oran
Hémobiologie et Transfusion Sanguine
02
CHU Oran
Immunologie
01
EHU Oran
Microbiologie
04
CHU Oran
Pharmacognosie
01
FAC Médecine de Tlemcen
Parasitologie Mycologie
01
CHU Oran
Chimie Thérapeutique
02
Faculté de Médecine d’Oran
Pharmacie Galénique
03
Faculté de Médecine d’Oran
Hydrologie Bromatologie
01
Faculté de Médecine d’Oran
Cryptogamie et Botanique Médicale
01
Faculté de Médecine d’Alger
Biophysique Pharmaceutique
01
Faculté de Médecine d’Oran
TOTAL
26
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
MEDECINE DENTAIRE
Nbr. de
Spécialités
Terrain de formation
postes
02 CHU Oran, 02 Faculté de
Odontologie Conservatrice/Endodontie
06
Médecine d’Oran, 02 HMRUO
Orthopédie Dento-Faciale
02
CHU Oran
Pathologie et Chirurgie Buccales
02
CHU Oran
Prothèse Dentaire
04
02 CHU Oran, 02 HMRUO
Parodontologie
04
CHU Oran
TOTAL
18
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Faculté de Médecine d’Oran
MEDECINE
Spécialités
Anesthésie Réanimation
Cardiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Ophtalmologie
O.R.L
TOTAL

N°
01
02
03
04
05
06

Nombre de Postes Ouverts
01
01
01
01
01
01
06

PHARMACIE
N°
01
02

Spécialités

Nombre de Postes Ouverts
01
01
02

Biochimie
Toxicologie
TOTAL
MEDECINE DENTAIRE

N°
01
02

Spécialités
O.D.F
Prothèse

Nombre de Postes Ouverts
01
01
02

TOTAL

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Tlemcen
MEDECINE
Nbr. de postes
02
03
06

N°
01
02
03

Spécialités
Anatomie Générale
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation

04

Biophysique Médicale

03

05

Cardiologie

06

06

Chirurgie Générale

08

07
08
09

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie

06
01
02

Terrain de formation
CHU Oran
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen, 02 Option Médecine
Moléculaire et Cellulaire, 01
Exploitation Sensorielle
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen, 04 Chirurgie Générale
« A », 04 Chirurgie Générale « B »
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen

04

CHU Tlemcen

10
08

EHS Mère Enfant
CHU Tlemcen

02

CHU Tlemcen

06
04
08
02

CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen - Alger

03

CHU Tlemcen

02
04
02
02
03
04

CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
03 CHU Tlemcen, 05 EHS Mère
Enfant
CHU Tlemcen
CHU Tlemcen
117

19
20
21
22
23
24

Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie et Vénéréologie
Epidémiologie et Médecine
Préventive
Génécologie-Obstétrique
Hématologie
Hémobiologie et Transfusion
Sanguine
Infectiologie
Médecine du Travail
Médecine Interne
Médecine du Sport
Médecine Nucléaire et Imagerie
Moléculaire
Médecine Physique et Réadaptation
Nephrologie
Chirurgie Neurologique
Neurologie
Ophtalmologie
Oncologie Médicale

25

Pédiatrie

08

26
27

Pneumo-Phtisiologie
Réanimation Médicale
TOTAL

04
04

10
11
12
13
14
15
16
17
18

65
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N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

N°
01

Spécialités
Biochimie
Cryptogamie et Botanique Médicale
Cryptogamie et Botanique Médicale
Immunologie
Microbiologie
Parasitologie Mycologie
Toxicologie
Pharmacognosie
Chimie Analytique
Chimie Minérale
Chimie Thérapeutique
Pharmacie Galénique
Pharmacologie Pharmaceutique
TOTAL

PHARMACIE
Nbr. de postes
02
02
02
01
02
02
01
01
02
02
02
01
01

Terrain de formation
CHU Oran
Alger
CHU Tlemcen
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
CHU Tlemcen
CHU Blida
CHU Annaba
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
21

MEDECINE DENTAIRE
Spécialités
Nbr. de postes
Odontologie Conservatrice/Endodontie
02
TOTAL

Terrain de formation
CHU Tlemcen
18

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Sidi Bel Abbès
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Spécialités
Anatomie Générale
Anatomie Pathologique
Biochimie
Biophysique Médicale
Chirurgie Générale
Chirurgie Orthopédique et
Traumatologie
Chirurgie Pédiatrique
Diabétologie Endocrinologie et
Maladies Métaboliques
Epidémiologie et Médecine
Préventive
Génécologie-Obstétrique
Hépato-Gastro-Entérologie
Hématologie
Imagerie Médicale et Radiologie
Immunologie
Médecine du Travail
Médecine Interne
Médecine Légale Droit Médical et
Ethique
Médecine Physique et réadaptation
Microbiologie
Nephrologie
Neurologie
Chirurgie Neurologique
Oncologie Médicale
Pédiatrie
Pneumo-Phtisiologie
Radiothérapie Oncologie

MEDECINE
Nbr. de postes
06
02
01
02
06
06
02
04

CHU Sidi-Bel -Abbès
CHU Sidi-Bel -Abbès

04

CHU Sidi-Bel -Abbès

16
04
02
06
01
05
04
04

06 CHU Sidi-Bel –Abbès, 10 EHS
CHU Sidi-Bel -Abbès
CHU Sidi-Bel -Abbès
CHU Sidi-Bel -Abbès
CHU Oran
CHU Sidi-Bel -Abbès
CHU Sidi-Bel -Abbès
CHU Sidi-Bel -Abbès

04
02
06
01
02
06
06
04
02

CHU Sidi-Bel -Abbès
CHU Oran
CHU Sidi-Bel -Abbès
CHU Sidi-Bel -Abbès
CHU Sidi-Bel -Abbès
CHU Sidi-Bel -Abbès
CHU Sidi-Bel -Abbès
CHU Sidi-Bel -Abbès
Détachement Faculté de Médecine
de Blida
108

TOTAL
N°
01
02
03
04
05
66

Spécialités
Biochimie
Biophysique Pharmaceutique
Chimie Analytique
Chimie Thérapeutique
Hémobiologie et Transfusion
Sanguine
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Terrain de formation
CHU Oran
CHU Sidi-Bel -Abbès
CHU Sidi-Bel -Abbès
CHU Sidi-Bel -Abbès
04 CHU Sidi-Bel –Abbès, 02 UMC
04 CHU Sidi-Bel –Abbès, 02 UMC

PHARMACIE
Nbr. de postes
01
01
02
02
02

Terrain de formation
CHU Sidi-Bel -Abbès
Alger
CHU Blida-Alger
CHU Oran
CHU Oran

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

01
02
02
01
01
01
01

CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
Alger
CHU Oran
CHU Oran
CHU Oran
17

Immunologie
Parasitologie Mycologie
Pharmacologie Pharmaceutique
Cryptogamie et Botanique Médicale
Hydrologie Bromatologie
Pharmacie Galénique
Toxicologie
TOTAL

06
07
08
09
10
11
12

Faculté de Médecine de Mostaganem
MEDECINE
Spécialités
Nbr. de postes
Terrain de formation
Anatomie Générale
02
CHU Oran
Chirurgie Générale
04
Mostaganem
Biochimie
04
Mostaganem
Anesthésie Réanimation
06
CHU Oran
TOTAL
16
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Faculté de Médecine de Béchar
Terrain de formation
Béchar

MEDECINE
Nbr. de postes
02

CHU Blida

02

CHU Oran

04

CHU Constantine

02

CHU Tlemcen
CHU Oran

03
06

CHU Tlemcen

02

CHU Sidi-Bel -Abbès
CHU Oran
CHU Oran
16

02
02
02

Spécialités
Chirurgie Générale
Physique Clinique et Exploration
Fonctionnelle Métabolique et Nutrition
Anatomie Générale
Histologie Embryologie et Génétiques
Cliniques
Biophysique Médicale
Anesthésie Réanimation
Médecine Nucléaire et Imagerie
Moléculaire
Anatomie Pathologique
Radiothérapie Oncologie
Oncologie Médicale
TOTAL

N°
01
02
03
04

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في  11أوت ّ ،2016
المؤرخ في  3ربيع األول عام  1434الموافق  15يناير سنة  ،2013المتضمن
التنظيم الداخمي لمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
إن الوزير األول،
ووزير المالية،
ووزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  253-22المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  5352الموافق  24مايو سنة ،5222المتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  13-21المؤرخ في  51رمضاف عاـ  5351الموافق  51فبراير سنة ،5221يحدد صبلحيات وزير المالية،
الذؼ ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  421-55المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5342الموافق  23نوفمبر سنةيحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،
 ،2011الذؼ ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة ،2154يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
الذؼ ّ
 وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  4ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  51يناير سنة  ،2154المتضمفالتنظيـ الداخمي لمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
يـقــــــررون

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل وتتميـ بعض أحكاـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  3ربيع األوؿ
عاـ  1434الموافق  15يناير سنة  ،2013والمذكور أعبله.
تعدؿ المادة  2مف القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  3ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  15يناير سنة
المادة ّ :2
وتحرر كما يأتي:
 2013والمذكور أعبلهّ ،
ظـ المركز في أقساـ تقنية،
"المادة  :2تحت سمطة المدير ،الذؼ يساعده مدير مساعد وأميف عاـ ،ين ّ
ومصالح إدارية ،وأقساـ لمبحث ،وورشات ووحدة لمبحث ومصالح مشتركة لمبحث".
المادة  :3تعدؿ وتتمـ المادة  7مف القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  3ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق 15
وتحرر كما يأتي:
يناير سنة  2013والمذكور أعبلهّ ،
"المادة  :7تكمف المصالح اإلدارية بما يأتي:
........................................بدوف تغيير....................................

تنظـ المصالح اإلدارية وعددىا خمسة ( )5في :
بعنوان المركز:
 مصمحة المستخدميف والتكويف،
 مصمحة الميزانية والمحاسبة،
 مصمحة الوسائل العامة.

بعنوان وحدة البحث :

 مصمحة التسيير المالي،
 مصمحة الوسائل العامة والصيانة.
المادة  :4يتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  3ربيع األوؿ عاـ  4131الموافق  45يناير سنة ،3143
تحرر كما يأتي:
والمذكور أعبله ،بالمواد  8مكرر و  8مكرر 4و  8مكررّ 3
"المادة  8مكرر :تتكوف الورشات وعددىا أربعة ( )1مف:
 ورشة مطيافية الكتمة، ورشة الكروماتوغرافية وتحميل العناصر الكيميائية، ورشة التحاليل الييكمية ،النسيجية والح اررية، ورشة تصميـ النماذج وتصميح العتاد." المادة  8مكرر :1تتكوف وحدة البحث ،مف:
 وحدة البحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة".
"المادة  8مكرر  : 2تكّمف وحدة البحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة ،بما يأتي:
 -تطوير أساليب وتقنيات تحميل المموثات في البيئة،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 تطوير طرائق مبتكرة لمعالجة النفايات السائمة والغازية، التحكـ في طرؽ المحاكاة ونمذجة طرائق معالجة النفايات السائمة والغازية، تحسيف وتطوير تقنيات جديدة لمعالجة وتثميف النفايات الصمبة.وتتكوف مف:
 قسـ البحث :تحميل مموثات اليواء، قسـ البحث :تحميل الماء والتربة".المادة  :5ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في  11أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

وزير المالية

حاجي بابا عمي

عن الوزير األول ،وبتفويض منو

المدير العام لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
ب -بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاري مشترك مؤرخ في  22سبتمبر  ،2016يتضمن إعالن

نتائج مسابقة توظيف أساتذة محاضرين إستشفائيين جامعيين قسم "أ"

إن وزير التعميم العالي و البحث العممي،
ووزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات،
والمدير العام لموظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري

 بمقتضى األمر رقـ  60-60المؤرخ في  93جمادػ الثانية عاـ  9241الموافق  91يوليو سنة  4660والمتضمفالقانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية.
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  921-00المؤرخ في  94صفر عاـ  9020الموافق  64يونيو سنة  9300يتعمقبتحرير و نشر بعض الق اررات ذات الطابع التنظيمي أو الفردؼ التي تيـ وضعية الموظفيف ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  941-91المؤرخ في  41رجب عاـ  9200الموافق  92مايو سنة 4691والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  904-31المؤرخ في  90ذؼ الحجة عاـ  9291الموافق  90مػايو سنة 9331المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  943-62المؤرخ في  41ربيع الثاني عاـ  9243الموافق  60مايو سنة ،4662المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي.
 وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  93نوفمبر سنة  4663الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ مسابقاتااللتحاؽ برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي ،أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" وأستاذ استشفائي
جامعي وسيرىا.
 وبمقتضى القرار الوزارؼ رقـ  423المؤرخ في  91أفريل  4690المتضمف فتح مسابقة لتوظيف أساتذةمحاضريف إستشفائييف جامعييف قسـ "أ" المعدؿ والمتمـ.
 بمقتضى القرار الوزارؼ رقـ  102المؤرخ في  92جويمية  4690المحدد لتشكيمة لجاف تقييـ المترشحيف لمسابقتيالتوظيف في رتبتي أستاذ وأستاذ محاضر قسـ "أ" إستشفائي جامعي.
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الو ازرية المشتركة بتاريخ  49سبتمبر .4690النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يـقــــررون

 يعمف المترشحوف المذكورة أسمػاؤىـ في القوائـ الممحقة بيذا القرار نػاجحيف في مسابقة توظيف:المادة األولى
.أساتذة محاضريف استشفائييف جامعييف قسـ "أ" ويعينوف في المناصب المفتوحة
 يكمف مدير الموارد البشرية بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير الموارد البشرية بو ازرة الصحة:2 المادة
والسكاف واصبلح المستشفيات كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداء مف تاريخ
.تنصيب المعنييف في مناصبيـ والذؼ ال يمكف أف يكوف سابقا لتاريخ إمضاء ىذا القرار
2016  سبتمبر22 حرر بالجزائر في
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات
عبد المالك بوضياف

 وبتفويض منو،عن الوزير األول

المدير العام لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

 بوشمال-ب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ

ANNEXE
NOM
ET
ANATOMIE NORMALE :
BOUDINE
BOUKABACHE
BOUKOFFA

PRENOM

AFFECTATIONS

Leila
Leila
Sacia

CHU Mustapha
CHU Constantine
CHU Annaba

ANATOMIE PATHOLOGIQUE :
TERKMANI
MEDJAMIA
MOKEDDEM
KOUCHKAR
TOUNSI
LAOUAR
ABDELLOUCHE
BENDALI AMOR ép. AIT-KACI
OUDJIDA
HAMDOUCHE
KHADRAOUI
IBRIR

Fella
Miloud
Khadidja
Amal
Samia
Omar
Djamal
Hayat
Faiza
Souad
Hachani
Messaouda

CHU Mustapha
Santé Militaire
CHU Mustapha
CPMC
CHU Beni-Messous
CHU Annaba
CHU Sétif
CPMC
CHU Beni-Messous
CHU Constantine
CAC Batna
CHU Batna

ANESTHESIE REANIMATION :
AIT AOUDIA
ALLOUDA
GHOMARI
BENBERNOU
AMROUN
OUAHES
SAKHRAOUI
MOSBAH
BOUMENDIL
SAYAD
KADA
SEDDIKI
SALMI
EL KEBIR
BENOUAZ
BENALI AMMAR
CHERFI
HERIRECHE
BOUDIAF
HENNAOUI
TABET AOUL
TABELIOUNA

Sandra
Dehbia
Wahiba Imene
Soumia
Abdelmadjid
Hassen
Rachida
Nabil
Dalila
Yasmina
Ahmed Youssef
Ahmed
Amine
Djamila
Samia
Dalila
Malika
Mouni
Samir
Houria
Nabil
Kheira

Santé Militaire
EPH Kouba
CHU Sidi-Bel-Abbes (Sce. Ansthesie-Réanimation)
CHU Oran (UMC)
CPMC
Santé Militaire
CHU Mustapha (UMC)
CHU Sétif
EHU Oran (Sce. Anesthésie-Réanimation)
EHS Dr. MAOUCHE ex. CNMS
CHU Blida (Sce. Neuro-chirurgie)
CHU Oran (Sce. "B")
CHU Mustapha (UMC)
EHU Oran (Sce. Anesthésie-Réanimation)
CHU Sidi-Bel-Abbes (UMC)
EHU Oran (Sce. Anesthésie-Réanimation)
Santé Militaire
CHU Blida (Sce. Gynécologie)
Santé Militaire
CHU Oran (Sce. "B")
EHS CANASTEL Oran
CHU Oran (Sce. Réanimation Médicale Pédiatrique)
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REANIMATION MEDICALE :
HAMIDI
CHIKH

Redha Malek
Nour-Eddine

CHU Beni-Messous
EHU Oran (Sce. Réanimation Médicale)

BIOCHIMIE :
HANACHI
ALLOUI
ABDI
GHEDADA
DJOGHLAF

Sabah
Ahmed Souhayel
Samya
Yasmina
Djamel El Harb

CHU Constantine
CHU Constantine
CHU Blida
Santé Militaire
CHU Blida

BOTANIQUE MEDICALE :
LAREDJ

Hacene

CHU Annaba

Abdelali

CHU Annaba

Abdelhak

CHU Annaba

CHIMIE MINERALE :
MERAH
CHIMIE THERAPEUTIQUE :
NEGHRA
CHIMIE ANALYTIQUE :
BOUDIS

Abdelhakim

CHU Mustapha

CHIRURGIE GENERALE :
CHADLI
HARBI
BOUZID
KHATRI
CHERCHAR
RAHAL
GUENDOUZ
AZZOUZ
BOUDJENAN SERRADJ
HACHEMI
LEMDAOUI
BELMIR
AZZI SAIDI
SID DRIS
BENACHENHOU
BOUKERROUCHE
BAFDEL
CHETOUANE
BENAIBOUCHE
HADDAD
KHEIDRI
ALI BENAMARA
MAHFOUF
MEZIANI
SENGOUGA
CHEKMAN
ADNANE
TAYEBI
OULBANI
DILEM
CHOUBAR
TAOUAGH
TABECHE
ABDERRAHMANI

Noureddine
Farouk
Chafik
Djamila
Karim
Lyes
Hamida
Abdelghani
Nabil
Tahar
Naoual
Ali
Nadjet
Nassim
Sidi M'hamed Nabil
Abdelkader
Omar
Abdelmalek
Djamal
Salim
Nasreddine
Fatiha
Samir
Yamina
Mourad
Chems Eddine
Dounia
Amina
Djamel
Salah
Mohamed Salah
Nasr Eddine
Malika
Miryam

EHU Oran (Sce. Chirurgie Générale)
CHU Annaba
CPMC (Sce. "A")
CAC Blida
CPMC (Sce. "A")
CHU Douera
CPMC (Sce. "B")
CPMC (Sce. "C")
EHU Oran (Sce. Hépatho-Biliaire)
CHU Douera
CHU Constantine (Sce. "B")
CHU Constantine (Urgences Chirurgicales)
CHU Bab-El-Oued
CHU Mustapha (Sce. "B")
CPMC (Sce. "B")
CHU Beni-Messous
CHU Batna
CHU Mustapha (Sce. "A")
CHU Bab-El-Oued
CHU Annaba
EPH Kouba
EPH Bologhine
EPH Bologhine
CAC Blida
Santé Militaire
EHS ZEMIRLI
Santé Militaire
CHU Blida (UMC)
CHU Blida (UMC)
EPH Laghouat
CHU Constantine (Sce. "A")
CHU Tlemcen (Sce."B")
CHU Sidi-Bel-Abbes
Santé Militaire

CARDIOLOGIE:
METHIA
KICHOU
ALI LAHMAR
BOUAME
ZOUZOU
MANAMANNI
LAREDJ

Nadera
Brahim
Hadj Mohammed
Mounir
Hanane
Leila
Nadia

CHU Mustapha (Sce. "A2")
CHU Tizi-Ouzou
CHU Oran
Santé Militaire
CHU Hussein-Dey
CHU Annaba
CHU Oran
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SADOUDI
TALAMALI
BOUFFEROUK
BOUTAMINE
BENNOUI
BENATTA
BEDJAOUI
BENDAOUD
DJELLAOUDJI
AIT MOKHTAR

Ghenia
Amrane
Amor
Soraya Merbouha
Zakia
Nadia Faiza
Ali
Nabil
Azzouz
Omar

CHU Mustapha (Sce. "A2")
Santé Militaire
Santé Militaire
Santé Militaire
CHU Beni-Messous
EHU Oran
Santé Militaire
CHU Mustapha (Sce. "A2")
CHU Sétif
CHU Mustapha (Sce. "A2")

CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE :
BOUKERROUCHA
Redhouane
CHIBANE
Salim
KEBBOUR
Djamel

EHS ERRIAD Constantine
EHU Oran
Santé Militaire

CHIRURGIE VASCULAIRE :
BOUZIANE
CHELBI

Leila Ahlam
Elyes

EHU Oran
EHS Dr. MAOUCHE ex. CNMS

CHIRURGIE THORACIQUE :
NEKHLA
HADDAM
DJENDER

Ahmed
Abdenacer
Amar

CHU Tizi-Ouzou
CHU Mustapha
CHU Mustapha

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE :
LAZAR
MIMECHE
OTHMANI MARABOUT
AMALOU
HARRAR
GAZIZ
MEDJANI
BELAID
YAHIA CHERIF

Ahmed Mohamed
Mohamed
Nadjib
Allaoua
Reda
Azzeddine
Said
Mohamed
Mohamed

Santé Militaire
CHU Batna
CHU Constantine (Sce. "A")
CHU Sétif
CHU Blida
EPH Ouargla
CHU Tizi-Ouzou
CHU Oran
CHU Bab-El-Oued

CHIRURGIE MAXILLO FACIALE :
HIRACHE BAGHDAD
Karim
HAMMOUD
Hacene

CHU Douera
Santé Militaire

CHIRURGIE PEDIATRIQUE :
AIT YAHIA
BERESSA
CHETOUANE
BENSEBTI
ATRIH
BOUANANI
BOUMELAH

CHU Sétif
EHS CANASTEL (Sce. Chirurgie Orthopédique)
EPH BIRTRARIA
EHS SIDI MABROUK Constantine
EHS SIDI MABROUK Constantine
CHU Sidi-Bel-Abbes
CHU Blida

CHIRURGIE PLASTIQUE:
ABCHICHE

Smain
Ismahane Halima
Zin Eddine
Amira Amel
Zoubir
Ibtisseme
Lies

Mohamed Ouramdane

EHS LES BRULES

CHIRURGIE UROLOGIQUE :
ATOUI
SAYOUD
BELASLA
OULD ARBI

Mohamed Malik
Riad
Nacer
Sid Ahmed

CHU Annaba
EHS DAKSI Constantine
CHU Tizi-Ouzou
CHU Blida (Sce. Chirurgie Générale)

CHIRURGIE NEUROLOGIQUE :
MELIANI
GUENANE
AICHAOUI
FADLA

Abdelmadjid
Lakhdar
Fayçal
Hocine

EPH SIDI GHILES
EHS ZEMIRLI
EHS ZEMIRLI
CHU Annaba
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KOUADRIA
KHIDER
ABOUDJABEL
BOUALLAG
BEKRALAS
BENALLEL

Rabah
Said
Mohamed
Megdouda
Houria
Noureddine

CHU Sidi-Bel-Abbes
EHS ZEMIRLI
CHU Tizi-Ouzou
EHS ZEMIRLI
CHU Mustapha
CHU Tlemcen

DERMATOLOGIE :
ZOBIRI
SAHEL
HAMMADI
CHEHAD
KHELIL
CHIALI

Samira
Houria
Hakim
Ahmed Samaouel
Amel
Amel

CHU Mustapha
CHU Bab-El-Oued
Santé Militaire
CHU Constantine
CHU Oran
CHU Oran

ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE :
NEHAR
Zineb
AIT ABDERAHMANE
Samir
BENSALAH-HAMMOUTENE
Meryem
BRAKNI
Lila
FAFA
Nadira
MEZIANI BETTAYEB
Nabila
BOUZID ép. HAMOUR
Aicha
CHEHBOUN
Ahmed

Santé Militaire
Santé Militaire
Santé Militaire
Santé Militaire
EPH Bologhine
CPMC
EPH Bologhine
CPMC

EPIDEMIOLOGIE :
DALI-ALI
KHELIL
BOUKHAROUBA
MERBOUH
ABDOUN
BOUZBID
OUDJEHIH
TARFANI
GUETARNI
MATARI
AOUNI
MAKHLOUF

Abdessamad
Latefa
Hafida
Mohammed Amine
Mériem
Sabiha
Messaouda
Youcef
Nadia
Abdelmalek
Mohamed Arezki
Fayçal

EHU Oran
CHU Tlemcen
CHU Sétif
CHU Sidi-Bel-Abbes
CHU Sétif
CHU Annaba
CHU Batna
CHU Bab-El-Oued
CHU Oran
Santé Militaire
Santé Militaire
CHU Mustapha

GASTRO ENTEROLOGIE:
MAHIOU
SAOULA
MALLEM
LOUNES
AMANI
BOUTALEB
YAHIAOUI-AZAM
BELGHANEM
AMAR
MAMMERI-KABRANE
KORTI
KACI
LOUMI
TITSAOUI

Hassen
Houria
Lynda
Fadila
Nassima
Amira Fatima
Fatiha
Farid
Malika
Djamila
Nazim
Malika
Abderahmane
Djamila

CHU Bab-El-Oued
CHU Bab-El-Oued
CHU Oran
EPH Bologhine (Sce. Médecine Interne)
CHU Oran
CHU Bab-El-Oued
Santé Militaire
Santé Militaire
CHU Oran
Santé Militaire
EHU Oran
Santé Militaire
Santé Militaire
CHU Sidi-Bel-Abbes

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE :
TAYEBI
Youcef
BENMOKHTAR
Said
ABROUS
Salem
BAKHTI
Abdelouahab
DAMMENE-DEBBIH
Amel
OUSLIM
Abdellah
MEGUENNI
Lyes
BENMOUMEN
Mohammed Yassine
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OUALI
ZEGGANE
FARAH
BELHACHEMI
TADJ
HEMATOLOGIE :
ALLOUDA
BERKOUK
OUKID
AIT-AMER
OUCHENANE
DJENOUNI
BENLAZAR

Mohamed
Houria
Zohra
Nadjet
Keltoum

Malika
Yasmina
Salima
Nacera
Zohra
Amel
Sidi Mohamed El Amine

EHS MERE/ENFANTS Tlemcen
CHU Hussein-Dey
EPH Bologhine
EHU Oran
EHU Oran

CHU Tizi-Ouzou
CHU Beni-Messous
CAC Blida
CPMC
CHU Constantine
CHU Annaba
CHU Sidi-Bel-Abbes

HISTOLOGIE EMBRYOLOGIE :
BELARBI-AMAR
BOUDIAF ép.BENAFERI
RAHIM

Nadia
Radia
Youcef

CHU Oran
CPMC (Labo-Cytologie)
CHU Constantine

IMMUNOLOGIE :
KECHOUT ép. BERRAH
MEDDOUR
BOUCHEDOUB

Nadia
Yanis
Youcef

IPA
Santé Militaire
CHU Blida

MALADIES INFECTIEUSES :
BELABAS
GUENIFI
TABET-DERRAZ
BOULAKEHAL
BENALI

Nassima
Wahiba
Nardjiss Feryel
Nadia
Abdelkrim

EHS EL-KETTAR (Sce. "B")
CHU Sétif
CHU Sidi-Bel-Abbes
CHU Constantine
CHU Tizi-Ouzou

MEDECINE INTERNE :
HATTAB ép. NIBOUCHE
CHIKHI
HATRI
KESSAL ép. FACI
SELLAL

Wafia Nadia
Yazid
Ahmed
Fouzia
Zoubir

EPH Aïn-Taya
EPH Bologhine
EPH Birtraria
EPH Birtraria
Santé Militaire

MEDECINE LEGALE :
BOUMESLOUT
LAIDAOUI
MELLOUKI

Salim
Dalila
Youcef

CHU Oran
CHU Beni-Messous
CHU Annaba

MEDECINE DU TRAVAIL :
BOUKORTT ép. TAGUINE
DJAKRIR
TIGHA
ARIB ép. MEZDAD
KHOUDOUR
CHEKIRINE
NASRI
KORICHI
KHATMI
HAMADOUCHE
BEHLOULI
FRAGA

Chérifa
Larbi
Nadia
Amel
Zoubeida
Mansour
Mustapha
Saied
Saliha
Mohamed
Ahmed Lakhdar
Seid

CHU Bab-El-Oued
CHU Mustapha
CHU Annaba
CHU Tizi-Ouzou
CPMC
CHU Beni-Messous
CHU Constantine
EPH Rouiba
CHU Annaba
CHU Sétif
CHU Sétif
EPH Rouiba

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION :
LEMAI
Soumaya
TALEB
Sid Ahmed
ARBAOUI
Selim
TOUMI
Noureddine
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SOUMATI
ZEROUGA
OULD OUALI
SEBTI
ALLAM
MECHIKI
ADERKICHI
BOUKARA
MARNICHE

M'hamed
Halima
Abdelmalik
Salima
Chafia
Badreddine
Mourad
Zouhir
Brahim

Santé Militaire

MEDECINE NUCLEAIRE :
MENAD ép. FERRAH

Fatiha

Santé Militaire

MICROBIOLOGIE:
TALI MAAMAR
ZIANE
AMIRI
DJENNANE
DJAHMI
BOUKHALFA
BENMEHIDI
KHIDER

Hassiba
Hanifa
Sabrina
Fazia
Nassima
Sana
Messaoud
Amina

IPA
CHU Mustapha
CHU Annaba
CHU Mustapha
CHU Annaba
CHU Batna
CHU Batna
CHU Constantine

NEPHROLOGIE:
RAHMOUNI
SAADA
ARZOUR - BELAMINE
DAHDOUH
BAHAMIDA

Khelifa
Férielle
Hind
Abdelfateh
Baya

CHU Annaba
CHU Sétif
CHU Mustapha
CHU Annaba
CHU Beni-Messous

NEUROLOGIE:
NOUIOUA
KESRAOUI
AMER EL KHEDOUD
BENABADJI ép. CHIALI
FEKRAOUI
KASSOURI
LEKLOU
SAHLI
BOUZENADA
BEDRANE Née. BARKA

Sonia
Selma
Wahiba
Souad
Boubekeur Saddik
Nora
Hakim
Belkacem
Hichem
Zahera

CHU Mustapha
CHU Blida
EHS Ben-Aknoun
CHU Tlemcen
CHU Constantine
EHS Ben-Aknoun
CHU Bab-El-Oued
Santé Militaire
Santé Militaire
CHU Tlemcen

ONCOLOGIE -MEDICALE:
AMOKRANE
BENBRAHIM
SEDKAOUI
SAKHRI

Dalila
Wassila
Cherifa
Selma

CPMC
CAC Batna
CHU Tizi-Ouzou
CHU Tizi-Ouzou

OPHTALMOLOGIE:
DERDOUR
BOULANEB
SAIDJ
ROUGUI
HAOUARI
SOUTTOU
KHIAR
KERBOUA
BOUARFA
BOUDEDJA

Mohammed Amine
Faouzia
Karima
Mohamed Fatah
Nazim Youcef
Djamil
Sadek
Mouloud
Abderrahmane
Hakim

EHS Ophtalmologie Oran (Sce. "A")
CHU Annaba
CHU Beni-Messous
CHU Batna
CHU Hussein-Dey
Santé Militaire
CHU Mustapha (Sce. "B")
Santé Militaire
CHU Beni-Messous
CHU Hussein-Dey

O R L:
OUHAB
ZITOUNI
BOUDJENAH

Sofiane
Souad
Farid

EPH Kouba
CHU Annaba
CHU Bejaia
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Santé Militaire
Santé Militaire
EHS Ben-Aknoun
EHS AZUR PLAGE
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EHS SERAÏDI Annaba
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DJILALI AÏAD
AÏNOUCHE
AMOURACHE
BENTEBBICHE
BENYAHIA
EL HADJEN
BERRADA

Khaled
Hamou
Yacine
Toufik
Samir
Mohamed
Setti

CHU Sidi-Bel-Abbes
CHU Mustapha
CHU Bab-El-Oued
CHU Blida
CHU Mustapha
CHU Mustapha
CHU Oran

O.D.F:
KOURAD
AMMOUCHE
DJERAF
MEDDAH
MRABET
TAHRAOUI

Yamina
Farida
Malika
Souad
Amina
Chakib Hocine

CHU Beni-Messous
CHU Mustapha
CHU Beni-Messous
CHU Blida (Sce. Chirurgie Dentaire)
CHU Sidi-Bel-Abbes (Sce. Chirurgie Dentaire)
Santé Militaire

ODONTOLOGIE-CONSERVATRICE:
CHERIFI
Azzeddine
HADJI Née. OULD ROUIS
Zahia
BOUHANNACHE
Zohra

CHU Annaba
CHU Blida (Sce. Chirurgie Dentaire)
Santé Militaire

PNEUMO-PHTISIOLOGIE:
ALI HALASSA
DJEGHRI
KETFI
HACENE CHERKASKI
SOUILAH
OUARDI
BENBETKA
YAHIAOUI

Sofiane
Yacine
Abdelbassat
Hamid
Souad
Aïssa
Yacine
Rachida

CHU Beni-Messous (Sce."A")
Santé Militaire
EPH Rouiba
CHU Annaba
CHU Bab-El-Oued
CHU Oran (Sce."B")
CHU Bab-El-Oued
CHU Bab-El-Oued

PARODONTOLOGIE:
BOUDINAR

Lahouaria

CHU Annaba

PEDIATRIE:
LADJOUZE
MEKKI
OUKRIF
NACEUR
METIDJI
BOULEKHIOUT
LADJ
BENSMINA
MECIFI
BOUDHAR
AÏSSAT
SOKHAL
BOUHDJILA
BELHADJ-BOUZERAR
AGGOUNE
EZZIANE

Asmahane
Azzedine
Lamia
Malika
Bouchra
Nadia
Mohamed Samir
Manoubia
Raouida
Kamel
Linda
Samia
Abderrachid
Hayet
Samira
Khedaouadj

CHU Bab-El-Oued
CHU Hussein-Dey (Sce."A")
CHU Beni-Messous (Sce. "B")
CHU Oran (Sce. AMILCAR CABRAL)
Santé Militaire
CHU Hussein-Dey (Sce."B")
CHU Mustapha (Sce. Pédiatrie)
CHU Bab-El-Oued
EHS NOUAR Fadela (Sce. Néonatologie)
Santé Militaire
CHU Mustapha (Sce. Pédiatrie)
CHU Mustapha (Sce. Pédiatrie)
EHS MERE/ENFANTS Batna
Santé Militaire
CHU Mustapha (Sce. Oncologie Pédiatrique)
CHU Mustapha (Sce. Oncologie Pédiatrique)

PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE
CARDIO-RESPIRATOIRE ET DE L'EXERCICE :
BOURAHLI
Mohamed Kheireddine CHU Constantine
PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE
METABOLIQUE ET NUTRITION :
GUEDJATI
Mohamed Ridha
CHU Batna
BOUDJEMAA
Abdelkader
CHU Sidi-Bel-Abbes
PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE
DU SYSTÈME NERVEUX :
TOUMI
Fayçal
EHS EL KETTAR
CAID-BENBEKHTI
Amel
Santé Militaire
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PHARMACIE GALENIQUE:
BOUDENDOUNA
BEYAZ-FAHEM
DJERABA
OUAHRANI ép. DJERMOUNE

Adel Hakim
Aouatef
Samia
Salima

CHU Mustapha
CHU Mustapha

PHARMACOGNOSIE :
BOUZABATA
DERRADJI

Amel
Leila

CHU Annaba
CHU Annaba

PHARMACOLOGIE :
CHADER

Henni

LNCPP

CHU Beni-Messous (Laboratoire central (Mére/Enfants))

CHU Blida

PATHOLOGIE-BUCCO-DENTAIRE:
MEZGHICHE
Yasmina
GUEHRIA
Mounia
MEBARKI
Kaddour
KADDOUR ép. OURAGHI
Amina
MAACHOU
Fatima Zohra

CHU Mustapha
CHU Annaba
CHU Oran
CHU Mustapha
CHU Sidi-Bel-Abbes

PROTHESE-DENTAIRE:
DENDOUGA
HAMLAOUI
LAMROUS Née. LASFER

Soraya
Malika
Fazia

CHU Bab-El-Oued
CHU Annaba
CHU Beni-Messous

RADIOLOGIE:
AIMEUR
ALLAL
CHIBANE
SAICHI
BOUGHRAROU
NAMOUNI
TALEB BENDIAB

Chaffa
Kamel
Nadjia
Rafik
Rafika
Mounia
Esma

CHU Bab-El-Oued
CHU Beni-Messous
CPMC
CHU Mustapha
CHU Bab-El-Oued
CHU Annaba
Santé Militaire

RADIOTHERAPIE:
HAOUI
BENOUMHANI
CHAMI
MADOURI

RADIOLOGIE:
Messaouda
Brahim
Samia
Rachida

CAC Blida
Santé Militaire
Santé Militaire
CHU Oran

RHUMATOLOGIE:
DJENNANE

Malik

CHU Tizi-Ouzou

TOXICOLOGIE:
KADDOUR

Salma

CHU Bab-El-Oued

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن،2016  سبتمبر22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في
إعالن نتائج مسابقة توظيف أساتذة إستشفائيين جامعيين

،إٌ وزير انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي
،ووزير انصّحة وانسكاٌ وإصالح انًستشفيات
،وانًذير انعاو نهىظيفة انعًىيية واإلصالح اإلداري
 والمتضمف4660  يوليو سنة91  الموافق9241  جمادػ الثانية عاـ93  المؤرخ في60-60  بمقتضى األمر رقـ،القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية

 بتعمق بتحرير9300  يونيو سنة64  الموافق9020  صفر عاـ94  المؤرخ في921-00  وبمقتضى المرسوـ رقـ، المعدؿ والمتمـ،ونشر بعض الق اررات ذات الطابع التنظيمي أو الفردؼ التي تيـ وضعية الموظفيف
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  941-91المؤرخ في  41رجب عاـ  9200الموافق  92مايو سنة 4691والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  904-31المؤرخ في  90ذؼ الحجة عاـ  9291الموافق  90مايو سنة 9331المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  943-62المؤرخ في  41ربيع الثاني عاـ  9243الموافق  60مايو سنة ،4662المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
 وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  93نوفمبر سنة  4663الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ مسابقاتااللتحاؽ برتب أستاذ استشفائي جامعي ،أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" وأستاذ استشفائي جامعي
وسيرىا،
 بمقتضى القرار الوزارؼ رقـ  422المؤرخ في  91أفريل  4690المتضمف فتح مسابقة لتوظيف أساتذة استشفائييفجامعييف المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضى القرار الوزارؼ رقـ  102المؤرخ في  92جويمية  4690المحدد لتشكيمة لجاف تقييـ المترشحيف لمسابقتيالتوظيف في رتبتي أستاذ وأستاذ محاضر قسـ "أ" إستشفائي جامعي،
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الو ازرية المشتركة بتاريخ  49سبتمبر .4690يقــرروٌ
المادة األولى :يعمف المترشحوف المذكورة أسماؤىـ في القوائـ الممحقة بيذا القرار ناجحيف في مسابقة توظيف
أساتذة استشفائييف جامعييف ويعينوف في المناصب المفتوحة.
الصحة
المادة  :2يكمف مدير الموارد البشرية بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ومدير الموارد البشرية بو ازرة ّ
السكاف واصبلح المستشفيات كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداء مف تاريخ
و ّ
تنصيب المعنييف في مناصبيـ والذؼ ال يمكف أف يكوف سابقا لتاريخ امضاء ىذا القرار.
وزير الصحة والسكان واصالح المستشفيات
عبد المالك بوضياف

حرر بالجزائر في  22سبتمبر 2016
عن الوزير األول ،وبتفويض منو
المدير العام لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ب -بوشمال
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ANNEXE
AFFECTATIONS
CHU Constantine
CHU Constantine
CHU Constantine

PRENOM
Abdelhamid
Imane
Hayette

ET

NOM

ANATOMIE NORMALE :
BOULACEL
GRINE
BELHOULA

CHU Blida
CHU Blida
CHU Constantine
CHU Beni-Messous
CHU Bab-El-Oued
CHU Annaba

ANATOMIE PATHOLOGIQUE :
BENKHEDDA
Ghania
OUAHIOUNE
Wahiba
BEDDAR
Leila
KADDOURI Née. SLIMANI
Assia
DJENNANE DJEBBAR
Nacima
YASSI
Fatiha

Santé Militaire
CPMC
EHS CANASTEL ORAN

ANESTHESIE REANIMATION :
MESSABIH
Fatima
BENMOUSSA
Dalila
AOUFFEN
Nabil
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CHIOUKH
GRAINAT

Sofiane
Nadia

CHU Constantine
CHU Batna (Sce. Anesthésie-Réanimation)

REANIMATION MEDICALE :
DAHMANI
Mustapha
MAAROUF
Abderrahmane

CHU Mustapha
CHU Bab-El-Oued

BIOCHIMIE :
BENEMBAREK
MAKRELOUF
CHIKOUCHE
BENYAHIA
CHERIFI

CHU Constantine
CHU Bab-El-Oued (Laboratoire central)
CPMC
CHU Annaba
EPH Bologhine (Laboratoire central)

Karima
Mohamed
Ammar
Samia
Mohamed El Hadi

BOTANIQUE MEDICALE :
SMATI
Dalila

CPMC

BIOPHYSIQUE MEDICALE :
BABA AHMED
Abderrazak
SENOUCI-BEREKSI
Rafik

CHU Sidi-Bel-Abbes
CHU Sidi-Bel-Abbes

CHIMIE ANALYTIQUE :
HADEF

Youcef

CHU Annaba

CHIRURGIE GENERALE :
SAIB
ALI YAHIA
ABID
BOUKHATEM
TAIEB
TABETI
AIT BENAMAR
AMAMRA

Tarik
Hamid
Mourad
Benyahia
Mustapha
Benali
Noureddine
Houda

CAC Sétif (Sce. Carcinologie)
EHS Zemirli
CAC Batna (Sce. Carcinologie)
CHU Blida
EPH Aïn-Taya
EHU Oran (Sce. Hépato-Biliaire)
EPH RAHMOUNI
Santé Militaire

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE :
BELBACHIR
Benattou
MEDJAHED
Mohammed
YAKOUBI
Mustapha
KARA
Zoubir

Santé Militaire
CHU Oran
CHU Bab-El-Oued
CHU Mustapha (Sce."B")

CHIRURGIE THORACIQUE :
MEDJDOUB
Yacine Miloud
ACHOUR
Karima
TALEB
Chaib

CHU Mustapha
CHU Bab-El-Oued
CHU Oran

CHIRURGIE PEDIATRIQUE :
DEHOU Née. MAHMOUDI
Faiza Amel
SI AHMED
Madjid

EHS CANASTEL Oran (UMC)
CHU Mustapha

CHIRURGIE CARDIAQUE :
DJAFER
Boulanouar
ATBI
Mohamed

CNMS
EHU Oran

CHIRURGIE NEUROLOGIQUE :
TLIBA
Souhil
DJAAFER
Miloud
MAHFOUF
Lilla
YACOUBI
Becherki
TABET
Nacer
LAKHAL
Moomina Halima
HALLACI
Azzeddine

CHU Bejaia
CHU Mustapha
EHS Zemirli
CHU Bab-El-Oued
Santé Militaire
Santé Militaire
CHU Sétif

CHIRURGIE UROLOGIQUE :
CHETTIBI
Kheireddine

CHU Annaba

DERMATOLOGIE
SERGHINE ép. SERRADJ

EHU Oran
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EPIDEMIOLOGIE :
TOUDEFT ép. YESLI
TALEB
BENGOUNIA
ABDELOUAHAB
HEROUAL
AMMOUR
LEMDAOUI
BOUSSOUF

Fadhila
Mourad
Abdelouaheb
Adnane
Nabila
Fatima
Mohamed Chérif
Nadir

CHU Tizi-Ouzou
CHU Sidi-Bel-Abbes
CHU Mustapha
CHU Oran (Laboratoire Biostatistique)
CHU Oran (Laboratoire Biostatistique)
CHU Oran (SEMEP)
CHU Constantine
CHU Constantine

ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE :
AZZOUG
Said
FEDALA ép. HADDAM
Nora Soumia
HADDAM
Ali El Mehdi
OULD KABLIA
Samia Khadidja
BENMOHAMMED
Karima
BOUDISSA
Mebarek
KESRI
Nadia

CHU Bab-El-Oued (Sce. Endocrinologie)
CHU Bab-El-Oued (Sce. Endocrinologie)
CHU Bab-El-Oued (Sce. Diabétologie)
Santé Militaire
CHU Constantine
CPMC
CPMC

GASTRO ENTEROLOGIE:
BOUSSELOUB
KECILI-BELKACEM
BOUNAB
HAMADA
BALAMANE
DOUIDI

Santé Militaire
CHU Mustapha
CHU Mustapha
CHU Constantine (Sce. Hépato-Gastro)
CHU Béni-Messous
CHU Sidi-Bel-Abbes

Abderrezak
Linda
Nassima
Talel
Abdelmalek
Kara Turqui

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE :
OUKID
Mohammed Said
DJABRI
Yacine
ABOU BEKR
Fadl-Allah
MEDJTOH
Mokrane

CHU Blida
CHU Annaba
EHS MERE/ENFANTS Sidi-Bel-Abbes
CHU Hussein-Dey

HEMATOLOGIE
BELAKEHAL
MEHENNAOUI
ABDENNEBI ép. MANSOUR
BRAHIMI
KACI ép. MOUHOUB

Salah Eddine
Habiba
Naïma
Mohamed
Zohra

Santé Militaire
CHU Annaba
CPMC
EHU Oran
CHU Béni-Messous

HEMOBIOLOGIE
BROUK
HARIECHE

Hacene
Farida

CHU Annaba
CPMC (Sce. Hématologie)

HYDRO-BROMATOLOGIE
HADJOUDJ
Ouahiba

CHU Hussein-Dey

IMMUNOLOGIE :
DJENOUHAT
MAMOUZI-CHAIB
AMROUN-AIT BELKACEM

EPH Rouiba (Laboratoire central)
Santé Militaire
IPA

Kamel
Samia
Habiba

MALADIES INFECTIEUSES :
RAZIK
Fatiha
OUYAHIA
Amel
AFIRI ép. ALLAL
Malika
MOKRANI ép. BAZOUZI
Khamsa

EHS El-Kettar (Sce. "C")
CHU Sétif
CHU Tizi-Ouzou
EPH Batna

MEDECINE INTERNE :
BOUDJELLA
LOUNICI
BOUDJELIDA

EPH Kouba
CHU Tlemcen
CHU Bab-El-Oued
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CHEMLI
KHETTABI
YAHIA BERROUIGUET
ALI GUECHI
HENNACHE
ROUABHIA
MALLEM

Mourad
Soumaya
Abdesselam
Siham
Kamal
Samir
Djamel

Santé Militaire
CHU Sétif
CHU Tlemcen
CHU Annaba
EH DIDOUCHE Mourad Constantine
CHU Batna
CHU Batna

MEDECINE LEGALE :
MESSAHLI
BOUDRAA

Keltoum
Zohra

CHU Blida
CHU Constantine

MEDECINE DU TRAVAIL :
GHOMARI
BEGHDADLI
GHEZINI
BENMESSAOUD
LIANI
AKIF
CHAIB
CHEMAA

Othmane
Benali
Younes
Hayette
Nora
Nora
Samia Messaouda
Farida

CHU Sidi-Bel-Abbes
CHU Sidi-Bel-Abbes
EHU Oran
CHU Bab-El-Oued
CPMC
CPMC
CHU Annaba
CHU Constantine

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION :
LAYADI
Khaled
CHERID
Hocine
MICROBIOLOGIE:
SAHLI
BENTCHOUALA ép.
BOUZITOUNA
OUCHENANE

CHU Oran
CHU Douera

Farida
Chafia

CHU Sétif
CHU Constantine

Zoulikha

Santé Militaire

Abderrahim
Yamina

CHU Constantine
CHU Constantine

Rawda Djamila

CHU Tlemcen

Messaoud
Younes

CHU Beni-Messous
Santé Militaire

ONCOLOGIE -MEDICALE
OUKKAL
ATIF
KERBOUA ép.BARAKA
GAMAZ ép. BENSAOU
SEGHIER
BEREKSI-REGUIG

Mohammed
Fatiha
Esma
Malika
Fatma
Faiza

CHU Beni-Messous
CPMC
CPMC
CPMC
CHU Oran
CHU Sidi-Bel-Abbes

OPHTALMOLOGIE:
TERAHI
OUSLIM
MAHMOUDI ép. TABETI

Malika
Nadia
Amina Zahira

CHU Beni-Messous
EHS Ophtalmologie Oran (Sce. "A")
EHS Ophtalmologie Oran (Sce. "A")

NEUROLOGIE:
M'ZAHEM
SIFI
NEPHROLOGIE:
SARI EL HOUTI Née.
HAMIDOU
SAIDANI
BOULAHIA

ODONTOLOGIE-CONSERVATRICE:
METREF
Zoheir
MENTOURI
Assia
OUDGHIRI
Fouad
MEHDID ép. BABA
Chafika

CHU Oran
CHU Annaba
CHU Tlemcen
CHU Beni-Messous

O.R.L:
MECIBAH
BENCHAOUI

EPH Batna
CHU Constantine
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O.D.F :
AHMED FOUATIH

Noureddine

PNEUMO-PHTISIOLOGIE:
HADJADJ AOUL

Mourad Mohamed El Habib

PEDIATRIE:
BENALLAL
MAOUCHE
BENSAADI
BESSAHRAOUI
ZEROUAL
BOUDIAF
AHMANE
IBSAÏNE
KEDJI

Khadidja
Hachemi
Nadia
Mimouna
Zoulikha
Houda
Hassina
Ouardia
Leila

CHU Oran
CHU Tlemcen

CHU Sidi-Bel-Abbes
CHU Beni-Messous (Sce. "B")
CHU Tizi-Ouzou (Sce. Néonatologie)
EHS CANASTEL (Sce. Gastrologie)
CHU Beni-Messous (Sce. "A")
EPH Birtraria
CHU Bejaia
CHU Hussein-Dey (Sce. "B")
CHU Bab-El-Oued

PHYSIOLOGIE CLINIQUE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE
CARDIO-RESPIRATOIRE ET DE L'EXERCICE :
BENARAB ép. BOUCHERIT Yasmina Raphaelle
CHU Annaba
AISSAOUI
Adel
CHU Constantine
PARASITOLOGIE:
MANSOURI
PARODONTOLOGIE:
MEDDAD
MAKRELOUF Née.
BOUZIANE

Roukaya

CHU Annaba

Malika
Leila

CHU Mustapha
CHU Oran

PATHOLOGIE BUCCO-DENTAIRE :
AMMENOUCHE ép,
Fadela
ABTROUN
CHOUITER ép. GUENANE
Yamina

CHU Tizi-Ouzou
CHU Mustapha

PROTHESE-DENTAIRE:
MERDES
SERAOUI Née. OULABBAS

Latifa
Hassina

CHU Annaba
CHU Constantine

RHUMATOLOGIE:
HANNI

Fella

CHU Bab-El-Oued

RADIOLOGIE :
BASSAID
BOUKADOUM
SERIR
SABRI

Toufik
Nassim
Mohammed
Abdelkader

Santé Militaire
CHU Annaba
CPMC
CHU Sidi-Bel-Abbes

RADIOTHERAPIE:
BOUKERCHE
DJEKKOUN
FERDI
BOUDAOUD
KHALDI

Abdelbaki
Rachid
Nadia
Khadidja
Houria

EHS EMIR Abdelkader Oran
CHU Constantine
CHU Constantine
CHU Constantine
CHU Oran
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قـرار رقم  744مؤرخ  02جويمية  2016يحدد تواريخ مسابقات
االلتحاق بالدراسات الطبية الخاصة ( اإلقامة) دورة أكتوبر 2016
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة 2013المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ 594المؤرخ في  18جويمية سنة  2001يحدد شروط التكويف بالدراسات الطبية الخاصة ،المعدؿ والمتمـ،

يـقــــــرر

المادة األولى :طبقا ألحكاـ المادة  2مف القرار رقـ  594المؤرخ في  18جويمية سنة ،2001المعدؿ والمتمـ
والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تواريخ المسابقات لبللتحاؽ بالدراسات الطبية

الخاصة(اإلقامة) بالنسبة لمكميات التالية:

 كمية الطب بجامعة الجزائر،1

 كمية الطب بجامعة تيزؼ وزو،
 كمية الطب بجامعة البميدة،

 كمية الطب بجامعة بقسنطينة،
 كمية الطب بجامعة سطيف،
 كمية الطب بجامعة باتنة،

 كمية الطب بجامعة عنابة،

 كمية الطب بجامعة وىراف،

 كمية الطب بجامعة تممساف،

 كمية الطب بجامعة سيدؼ بمعباس،
 كمية الطب بجامعة بشار،

 كمية الطب بجامعة مستغانـ،

المادة  :2تحدد تواريخ المسابقات بالنسبة لمكميات المذكورة في المادة األولى أعبله كما يمي:
 مسابقة الطب :يوـ السبت  15أكتوبر ويوـ األحد  16أكتوبر ،2016

 مسابقة الصيدلة وطب األسناف  :يوـ األربعاء  19أكتوبر ويوـ الخميس  20أكتوبر .2016

المادة  :3يكمف كل مف السيد المدير العاـ لمتكويف العالييف والسادة رؤساء جامعات الجزائر ، 1تيزؼ وزو،
البميدة ،قسنطينة ، 3سطيف ،1باتنة ،عنابة ،وىراف ،تممساف  ،سيدؼ بمعباس ،بشار ،مستغانـ ،كل فيما
خصو  ،بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم 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
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قـرار رقم  745مؤرخ في  02جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الكتاب والسنة بكمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  182-84المؤرخ في  7ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  4غشت سنة  1984والمتضمفالمتمـ،
إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 743المؤرخ في  12ديسمبر  2011الذؼ ّ
ّ
لقسـ الكتاب والسنة لكمية أصوؿ الديف بجامعة العموـ اإلسبلمية بقسنطينة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الكتاب والسنة بكمية أصوؿ الديف بجامعة األمير
 ًالمؤرخ في  15نوفمبر .2015
عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة ّ
ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكتاب والسنة بكمية أصوؿ الديف بجامعة األمير
عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الكتاب والسنة بكمية أصوؿ الديف بجامعة األمير
عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  745المـؤرخ في  02جويمية  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الكتاب والسنة بكمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة

االسم والمقـب
مختار نصيرة
بشير عثماف
نصر سميماف
حساف موىوبي
حميد قوفي
دمحم لميف بوروبة
مراد خنيش
عبد العزيز شمي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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قـ ارر قرار رقم  746مؤرخ في  02جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
الدعوة واإلعالم واالتصال بكمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  522-23المؤرخ في  7ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  3غشت سنة  5223والمتضمفالمتمـ،
إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلميةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 733المؤرخ في  52ديسمبر  2155الذؼ ّ
ّ
لقسـ الدعوة واإلعبلـ واالتصاؿ لكمية أصوؿ الديف بجامعة العموـ اإلسبلمية بقسنطينة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الدعوة واإلعبلـ واالتصاؿ بكمية أصوؿ الديف
 ًالمؤرخ في  51نوفمبر .2151
بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة ّ
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الدعوة واإلعبلـ واالتصاؿ بكمية أصوؿ الديف بجامعة
األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الدعوة واإلعبلـ واالتصاؿ بكمية أصوؿ الديف
بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحــق
الرقم
1
2
3
4
5
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حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

بالقـرار رقـم  746المـؤرخ في  02جويمية  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
الدعوة واإلعالم واالتصال بكمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
نور الديف سكحاؿ
رئيس القسـ
دمحم البشير بف طبة
أستاذ
عمر لعويرة
أستاذ
بوبكر عواطي
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
مفيدة بميامل
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
رقية بوسناف
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
وحيدة بوفدح بديسي
أستاذ مساعد قسـ "أ"
محبوب فرحات

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قـرار رقم  747مؤرخ في  02جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العقيدة ومقارنة األديان بكمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  522-23المؤرخ في  7ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  3غشت سنة  5223والمتضمفالمتمـ،
إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلميةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 12المؤرخ في  14جانفي  2152الذؼ ّ
ّ
العقيدة ومقارنة األدياف لكمية أصوؿ الديف بجامعة العموـ اإلسبلمية بقسنطينة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف بكمية أصوؿ الديف
 ًالمؤرخ في  51نوفمبر .2151
بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة ّ
يــقــــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف بكمية أصوؿ الديف بجامعة
األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف بكمية أصوؿ الديف بجامعة
األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحــق
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
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حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

بالقـرار رقـم  747المـؤرخ في  02جويمية  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العقيدة ومقارنة األديان بكمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
آسيا شكيرب
رئيس القسـ
بف عباس عبد المالؾ
أستاذ
كماؿ جحيش
أستاذ
مسعود حايفي
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
الزىرة لحمح
أستاذ محاضر قسـ "أ"
فاتح حميمي
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
صميحة بوالبردعة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
ياسيف بريؾ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قـرار رقم  748مؤرخ في  02جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  522-23المؤرخ في  7ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  3غشت سنة  5223والمتضمفالمتمـ،
إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلميةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 732المؤرخ في  52ديسمبر  2155الذؼ ّ
ّ
لكمية أصوؿ الديف بجامعة العموـ اإلسبلمية بقسنطينة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ
 ًالمؤرخ في  51نوفمبر .2151
اإلسبلمية -قسنطينة ّ
يــقــــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد
القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية أصوؿ الديف بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ
اإلسبلمية -قسنطينة  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  748المؤرخ في  02جويمية  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الكتاب والسنة
أبو بكر كافي
1
ّ
عميد الكمية
أحمد عبدلي
2
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
صالح عومار
3
التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
فاتح حميمي
4
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الدعوة واإلعبلـ واالتصاؿ
دمحم البشير بف طبة
5
رئيس قسـ العقيدة ومقارنة األدياف
عبد المالؾ بف عباس
6
رئيس قسـ الكتاب والسنة
بشير عثماف
7
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

آسيا شكيرب
نور الديف سكحاؿ
مختار انصيرة
رقية بوسناف
البشير قبلتي
الزىرة لحمح
مسعود حايفي
عبد الرحماف معاشي
أحمد عيساوؼ
نجوػ منصورؼ
عمر لعويرة
سمماف نصر
عمار طسطاس
سميرة بوىالي

رئيسة المجنة العممية لقسـ العقيدة ومقارنة األدياف
رئيس المجنة العممية لقسـ الدعوة واإلعبلـ واالتصاؿ
رئيس المجنة العممية الكتاب والسنة
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الدعوة واإلعبلـ واالتصاؿ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الدعوة واإلعبلـ واالتصاؿ
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العقيدة ومقارنة األدياف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العقيدة ومقارنة األدياف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الكتاب والسنة
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  749مؤرخ في  02جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
الفقو وأصولو بكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  522-23المؤرخ في  7ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  3غشت سنة  5223والمتضمفالمتمـ،
إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلميةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 731المؤرخ في  22نوفمبر  2155الذؼ ّ
ّ
الفقو وأصولو لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة العموـ اإلسبلمية بقسنطينة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفقو وأصولو بكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة
 ًالمؤرخ في  23نوفمبر .2153
األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة ّ
يــقــــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفقو وأصولو بكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير
عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفقو وأصولو بكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة
األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  749المـؤرخ في  02جويمية  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الفقو وأصولو بكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
سعاد سطحي
1
رئيس القسـ
بوبكر بعداش
2
أستاذ
عبد القادر جدؼ
3
أستاذ
دمحم بوركاب
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عمي مييوبي
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
حاتـ باؼ
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
مصطفى رشوـ
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عبد الرحيـ بف غاشي
8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  750مؤرخ في  02جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
الشريعة والقانون بكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  522-23المؤرخ في  7ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  3غشت سنة  5223والمتضمفالمتمـ،
إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلميةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 742المؤرخ في  22نوفمبر  2155الذؼ ّ
ّ
الشريعة والقانوف لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة العموـ اإلسبلمية بقسنطينة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الشريعة والقانوف بكمية الشريعة واالقتصاد
 ًالمؤرخ في  23نوفمبر .2153
بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة ّ
يــقــــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
تمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ والم ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الشريعة والقانوف بكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة
األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الشريعة والقانوف بكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة
األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  750المـؤرخ في  02جويمية  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الشريعة والقانون بكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
زىرة بف عبد القادر
1
رئيسة القسـ
حفيظة مبارؾ
2
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
رحيمة بف حمو
3
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
وسيمة شريبط
4
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
ياقوتة عميوات
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عبد الحق ميحي
6
نور الديف ميساوؼ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
الحاج طاس
8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  751مؤرخ في  02جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
االقتصاد واإلدارة بكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  522-23المؤرخ في  7ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  3غشت سنة  5223والمتضمفالمتمـ،
إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلميةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 وبموجب القرار رقـ 731المؤرخ في  52ديسمبر  2155الذؼ ّ
ّ
لقسـ االقتصاد واإلدارة لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة العموـ اإلسبلمية بقسنطينة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ االقتصاد واإلدارة بكمية الشريعة واالقتصاد
 ًالمؤرخ في  21أفريل .2151
بجامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة ّ
يــقــــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االقتصاد واإلدارة بكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة
األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االقتصاد واإلدارة بكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة
األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  751المـؤرخ في  02جويمية  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم االقتصاد واإلدارة بكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ مساعد قسـ "أ"  ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
عبد الناصر براني
1
رئيس القسـ
جابر سطحي
2
أستاذ
سمير جاب هللا
3
عقبة سحنوف
أستاذ محاضر قسـ "ب"
4
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
حسيبة سميرة
5
أستاذ مساعد قسـ "أ"
موسى كاسحي
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
محسف بف الحبيب
7
سييمة عيشاوؼ
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
خالد رويبح
9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  752مؤرخ في  02جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  522-23المؤرخ في  7ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  3غشت سنة  5223والمتضمفالمتمـ،
إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلميةّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 731المؤرخ في  52ديسمبر  2155الذؼ ّ
ّ
لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة العموـ اإلسبلمية بقسنطينة،
المؤرخ في  14فيفرؼ .2151
وبناء عمى إرساؿ جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة رقـ ّ 11
 ًيــقــــــرر
ّ
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير
عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر
لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية -قسنطينة
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  752المؤرخ في  02جويمية  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية -قسنطينة

االسم والمقـب
دمحم بوركاب
كماؿ لدرع
مراد حشوؼ
ساعد تبينات
بوبكر بعداش
حفيظة مبارؾ
جابر سطحي
سعاد سطحي
زىرة بف عبد القادر
عبد الناصر براني
سمير فرقاني
نور الديف ميساوؼ
عبد الحق ميحي
سمير جاب هللا
السعيد دراجي
عبد الرحمف خمفة
عبد الرحيـ بف غاشي
عبد القادر جدؼ

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الفقو وأصولو
ّ

عميد الكمية
التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ الفقو وأصولو
رئيس قسـ الشريعة والقانوف
رئيس قسـ االقتصاد واإلدارة
رئيسة المجنة العممية لقسـ الفقو وأصولو
رئيسة المجنة العممية لقسـ الشريعة والقانوف
رئيس المجنة العممية لقسـ االقتصاد واإلدارة
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الفقو وأصولو
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الشريعة والقانوف
ممثّل األساتذة ذوؼ
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الشريعة والقانوف
ممّثمة األساتذة ذوؼ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ االقتصاد واإلدارة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ االقتصاد واإلدارة
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  29أكتوبر 2015
يعدل القرار رقم 1117
قـرار رقم  753مـؤرخ في  02جويمية ّ 2016
ّ
المحدد لمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية
ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  252-22المؤرخ في  54ربيع األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 5557المؤرخ في  22أكتوبر  2151الذؼ ّ
ّ
لجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية،
المؤرخ في  25جواف .2151
وبناء عمى إرساؿ جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية رقـ ّ 722
 ًيــقــــــرر
ّ

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الرحمف ميرة-
بجاية.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،وفقا لمجدوؿ الممحق
بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ و التكويف العالييف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة -بجاية ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

المؤرخ في  29أكتوبر 2015
يعدل القرار رقم 1117
ممحق بالقرار رقـم  753المـؤرخ في  02جويمية  2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمـة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية
ّ
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة
 1سعيداني بوعبلـ
طوريف األّوؿ والثّاني والتّكويف
آيت مختار حكيـ
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتّكويف العالي في ال ّ
2
درج
المتواصل و ّ
الشيادات وكذا التّكويف العالي في التّ ّ
طور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث
بوده أحمد
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتّكويف العالي في ال ّ
3
التدرج
العممي وكذا التّكويف العالي في ما بعد ّ
نائب مدير مكّمف بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية
 4بف حميدة عيدة
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واإلسشراؼ و التوجيو
 5بف اعمر دمحم
عميد كمية التكنولوجيا
 6بوكرو اعمر
عميد كمية العموـ الدقيقة
 7بوكراـ عبد هللا
عميد كمية عموـ الطبيعة والحياة
 8عثماني جبار
عميد كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
 9آيت منصور كماؿ
عميد كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 10آيت سعيدؼ أحمد
عميد كمية اآلداب والّمغات
 11بكتاش مراد
عميد كمية الطب
 12طميبة سوىيل
عميد كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
 13شراد ىشاـ
رئيسة المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة
 14بوشربة نواؿ
رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
 15زوايمية رشيد
رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا
 16خير الديف حفيع
 17صحراوؼ (ـ) باشا انتصار رئيسة المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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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

لكمية
لكمية
لكمية
لكمية

رئيس المجمس العممي
رئيس المجمس العممي
رئيس المجمس العممي
رئيس المجمس العممي
مدير وحدة بحث
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف
ّ

اآلداب والّمغات
العموـ الدقيقة
الطب
العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

ارزقي عبد النور
بزؼ عبد الناصر
نواصرية بوبكر
أوقاسي كماؿ
عيساني جميل
األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بودريوة عبد الكريـ
األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
خمفي عبد الرحمف
األستاذية عف كمية الطب
آيت بشير مصطفى
األستاذية عف كمية التكنولوجيا
مازة مصطفى
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
حداد زىير
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ الدقيقة
بمعباس عماد
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ الدقيقة
بيبي محند واعمر
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة
عيسات كماؿ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة
زايدؼ فريد
ّ
مبارؾ(ـ) سبلواتي تاكميت ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
مراح عيسى
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بريتيمة عبد الحميـ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مباركي يوسف
جحنيف (ـ) معزوزؼ شييرة ممّثمة عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة فرحات عباس -سطيف 1
بف عاشور جعقر
أستاذ بجامعة دمحم الصديق بف يحي -جيجل
مميط عمي
مسؤوؿ المكتبة المركزية
كرنوة جماؿ الديف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حـدد القائمة االسمية
قـرار رقـم  754مـؤرخ في  02جويمية  ،2016ي ّ
ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي أحمد زبانة -غميزان
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
و
المتضمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  222-11المؤرخ في  55رجب عاـ  5321الموافق  51غشت سنة 2111الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  211-12المؤرخ في  1رجب عاـ  5322الموافق  2يوليو سنة  2112والمتضمفالمتمـ،
إنشاء مركز جامعي بغميزافّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 327المؤرخ في  11جويمية  2153الذؼ ّ
ّ
لممركز الجامعي بغميزاف،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي أحمد زبانة -غميزاف المؤرخة في
 ً 21جانفي 51 ،فيفرؼ 21 ،و 21أفريل 52 ،51 ،و 24ماؼ ،2151
ــــرر
يــقــ ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  52مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  222- 11المؤرخ في  55رجب عاـ 5321
الموافق  51غشت سنة  ،2111والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي أحمد زبانة -غميزاف.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي أحمد زبانة -غميزاف ،وفقا لمجدوؿ
الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي أحمد زبانة -غميزاف ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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1
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17
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21
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حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقـرار رقـم  754المـؤرخ في  02جويمية 2016
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي لممركز الجامعي أحمد زبانة -غميزان

االسم والمقـب
سفياف سميماف
خالدؼ سمير
عويسى عبد السبلـ
عمراني نصر الديف
براىيمي بوداود
زعيتر خالد
دوبي بونوة جماؿ
المسوس يعقوب
بغدادؼ الجيبللي
ىني مصطفى
بونيف عبد الحميد
مفبلح بف عبد هللا
عبورة أحمد
محمودؼ نور الديف
عطاطفة بف عودة
بمعجيف سفياف
بف عطية بوعبد هللا
سعادؼ دمحم
بغداد باؼ عبد القادر
يحياوؼ زىير
بف عجمية دمحم
جرموني مصطفى
بديار أحمد
عرابش زينة
بف عودة نبيل
بوشيخي بحوص
سيكوؾ قويدر
بمحوسيف فاطمة الزىرة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة
مدير المركز الجامعي ،رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي
التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
مدير مساعد مكّمف بما بعد ّ
التدرج والتّكويف المتواصل والشيادات
مدير مساعد مكّمف بالدراسات في ّ
مدير مساعد مكّمف بالتنمية واالستشراؼ
مدير معيد اآلداب والمغات
مدير معيد العموـ والتكنولوجيا
مدير معيد العموـ القانونية واإلدارية
مدير معيد العموـ االجتماعية واإلنسانية
مدير معيد عموـ الطبيعة والحياة والعموـ الدقيقة
مدير معيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
رئيس المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا
رئيس المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات
ممثّل أساتذة معيد العموـ والتكنولوجيا
ممثّل أساتذة معيد العموـ والتكنولوجيا
ممثّل أساتذة معيد اآلداب والمغات
ممثّل أساتذة معيد اآلداب والمغات
ممثّل أساتذة معيد العموـ القانونية واإلدارية
ممثّل أساتذة معيد العموـ القانونية واإلدارية
ممثّل أساتذة معيد العموـ االجتماعية واإلنسانية
ممثّل أساتذة معيد العموـ االجتماعية واإلنسانية
ممثّل أساتذة معيد عموـ الطبيعة والحياة والعموـ الدقيقة
ممثّل أساتذة معيد عموـ الطبيعة والحياة والعموـ الدقيقة
ممثّل أساتذة معيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ممّثمة أساتذة معيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة عبد الحميد ابف باديس -مستغانـ
أستاذ بجامعة عبد الحميد ابف باديس -مستغانـ
مسؤولة المكتبة المركزية
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
مؤرخ في  02جويمية ّ 2016
قـرار رقم ّ 755
العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر -سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  5341الموافق  13يناير سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  51-12المؤرخ في ّ 17المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 273المؤرخ في  25أفريل  2154الذؼ ّ
ّ
العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة سعيدة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية لكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  53سبتمبر .2151
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة موالؼ الطاىر -سعيدة ّ
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة موالؼ الطاىر -سعيدة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
المادة ّ :2
وعموـ التسيير بجامعة موالؼ الطاىر -سعيدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالؼ الطاىر -سعيدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مؤرخ في  02جويمية  2016الذي ّ
ممحق بالقرار رقم  755ال ّ
لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر -سعيدة

االسم والمقـب
زروقي ابراىيـ
بدرؼ عبد المجيد
بوطيبة فيصل
بف حاسيف بف اعمر
منصورؼ عبد الكريـ
بوريش لحسف
بف زاؼ ياسيف

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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حدد لمقائمة
يعدل القرار رقم 06
المؤرخ في  03جانفي  2016الم ّ
قـرار رقم  756مؤرخ في  02جويمية ّ 2016
ّ
االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر سعيدة
-

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
محرـ عاـ  5341الموافق  13يناير سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  51-12المؤرخ في ّ 17المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
 وبموجب القرار رقـ 11المؤرخ في  14جانفي  2151الذؼ ّ
ّ
العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة موالؼ الطاىر -سعيدة،
المؤرخ في  25أفريل .2151
وبناء عمى إرساؿ جامعة موالؼ الطاىر -سعيدة رقـ ّ 42
 ًــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة موالؼ الطاىر-سعيدة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
المادة ّ :2
موالؼ الطاىر -سعيدة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة موالؼ الطاىر -سعيدة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػػ

حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

المحدد
المؤرخ في  03جانفي 2016
يعدل القرار رقم 06
ّ
ممحق بالقرار رقم  756المؤرخ في  02جويمية  2016الذي ّ
ّ
ل مقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة موالي الطاىر -سعيدة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

االسم والمقـب
صوار يوسف
بف حميدة حميد
بوزياف عثماف
معاريف دمحم
طاوش قندوسي
بدرؼ عبد المجيد
بف قدور عمي
زروقي إبراىيـ
دياب زقاؼ
بوطيبة فيصل
بمعربي عبد القادر
موفق ميموف
نزعي عز الديف
وارؼ نعيمة

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ّ

عميد الكمية
التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالبيداغوجيا والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ العموـ التجارية
رئيس قسـ العموـ االقتصادية
رئيس قسـ عموـ التسيير
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مسؤولة المكتبة
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  757مؤرخ في  02جويمية ّ ،2016
لقسم القانون الخاص بكمية الحقوق بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-23المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة  5223والمتعمقالمتمـ،
بتنظيـ جامعة الجزائر  5وسيرىاّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 412المؤرخ في  22ماؼ  2154الذؼ ّ
ّ
القانوف الخاص بكمية الحقوؽ بجامعة الجزائر ،5
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ بجامعة بف يوسف
 ًالمؤرخ في  55ماؼ .2151
بف خدة -الجزائر ّ 5
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ بجامعة بف يوسف بف
خدة -الجزائر.5
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص بكمية الحقوؽ بجامعة بف يوسف بف
المادة ّ :2
خدة -الجزائر ،5وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقـرار رقـم  757المـؤرخ في  02جويمية  2016الذي ّ
لقسم القانون الخاص بكمية الحقوق بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر 1

االسم والمقـب
لمطاعي نور الديف
كتاب ناصر
زروتي الطيب
لعبلوؼ عيسى
ممزؼ عبد الرحماف
نساخ فطيمة
حسناوؼ فاطمة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  758مؤرخ في  02جويمية ّ ،2016
لقسم القانون العام بكمية الحقوق بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر 1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-23المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة  5223والمتعمقالمتمـ،
بتنظيـ جامعة الجزائر  5وسيرىاّ ،
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 412المؤرخ في  22ماؼ  2154الذؼ ّ
ّ
القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بجامعة الجزائر،5
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بجامعة بف يوسف
 ًالمؤرخ في  55ماؼ .2151
بف خدة -الجزائرّ 5
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بجامعة بف يوسف بف خدة-
الجزائر.5
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ بكمية الحقوؽ بجامعة بف يوسف بف
المادة ّ :2
خدة -الجزائر ،5وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحــق بالقـرار رقـم  758المـؤرخ في  02جويمية  2016الذي ّ
المجنة العممية لقسم القانون العام بكمية الحقوق بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر 1

االسم والمقـب
البقيرات عبد القادر
درياد مميكة
بف الزيف دمحم األميف
عببلوؼ دمحم ارزقي
كساؿ العربي
مسمـ خديجة
دشيشة عثماف
آيت دحماف سيدعمي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيسة القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  759مؤرخ في  02جويمية ّ ،2016
المجمس العممي لكمية الحقوق بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-23المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة  5223والمتعمقالمتمـ،
بتنظيـ جامعة الجزائر  5وسيرىاّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية
المؤرخ في  22ماؼ  2154الذؼ ّ
 وبموجب القرار رقـ ّ 417الحقوؽ بجامعة الجزائر،5
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر5
 ًالمؤرخ في  51ماؼ .2151
ّ
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة بف يوسف بف خدة-
الجزائر.5
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر،5
المادة ّ :2
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر ،5كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
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7

حـرر بالجزائر في  02جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية
ممحـــق بالقــرار رقم  759المؤرخ في  02جويمية  2016الذي ّ
ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر1
الصفـة
االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ
اسكندرؼ أحمد
ّ
عميد الكمية
خورؼ عمار
التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
تقية عبد الفتاح
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
مروؾ أحمد
رئيسة قسـ القانوف العاـ
درياد مميكة
رئيس قسـ القانوف الخاص
كتاب ناصر
رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ
البقيرات عبد القادر
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8
9
10
11
12
13
14
15

لمطاعي نور الديف
بوبكر عبد القادر
دمحمؼ سميماف
شويرب خالد
فقير دمحم
بوجمطي عز الديف
عمر الزاىي
سبلماني ليمى

رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  760مؤرخ  17جويمية  ،2016يعدل ويتمم القرار رقم  30المؤرخ في  3فيفري 2013
والمتضمن تعيين أعضاء المجمس العممي لجامعة التكوين المتواصل ،المعدل والمتمم
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  ،5341الموافق  53مايو سنة 2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  532-21المؤرخ في  2ذؼ القعدة عاـ  5351الموافق  21مايو سنة 5221والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل وتنظيميا وعمميا ،السيما المادة  52منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  511-21المؤرخ في  2ذؼ القعدة عاـ  5351الموافق  21مايو سنة 5221والمتضمف إنشاء مراكز التكويف المتواصل،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41جانفي سنة 2154المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  41المؤرخ في  4فيفرؼ  2154والمتضمف تعييف أعضاء المجمس العػممي لجامعة التكويفالمتواصل المعدؿ والمتمـ،
ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تعدؿ وتتمـ المادة األولى مف القرار رقـ  41المؤرخ في  4فيفرؼ  ،2154المعدؿ والمتمـ والمذكور
أعبله  ،كما يأتي:
" المادة األولى (..........................:بدوف تغيير).................................
تحدد تشكيمة المجمس العػممي لجامعة التكويف المتواصل كما يأتي:
بالنسبة لممثمي األساتذة الدائموف:
معراؼ اسماعيل
سفاج زيف الديف
عبللي حدة
ناصرؼ عبد القادر
بمودنيف أحمد
فرحاني فاطمة الزىراء فتيحة
دريس نبيل
حومر سمية
طربيت سعيد
قبلتي عبد الكريـ
لعاقل سياـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أستاذ التعميـ العالي
أستاذ محاضر قسـ " أ"
أستاذة محاضرة قسـ " أ
أستاذ محاضر قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " ب "
أستاذة محاضرة قسـ " ب"
أستاذ محاضر قسـ " ب "
أستاذة محاضرة قسـ " ب "
أستاذ محاضرة قسـ " أ "
أستاذ محاضر قسـ " ب "
أستاذة محاضرة قسـ " ب "

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
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أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

دريدش حممي
سعيدؼ نعماف
بمبريؾ دمحم
بوكراع إبراىيـ
الضيف عمي

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

محاضر قسـ " ب "
محاضر قسـ " ب "
محاضر قسـ " ب "
مساعد قسـ " أ "
مساعد قسـ " أ "

( ............................والباقي بدون تغيير).....................................
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

حـرر بالجزائر في  17جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  761مؤرخ في  17جويمية  2016يعدل القرار رقم  2004المؤرخ في  29ديسمبر 2014
المتضمن تأسيس لجنة لوضع نظام لضمان الجودة في قطاع التعميم العالي والبحث العممي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة 2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  522-21المؤرخ في أوؿ ذؼ الحجة عاـ  5351الموافق  24يونيو سنة ،5221الذؼ يحدد ىياكل اإلدارة المركزية وأجيزتيا بالو ازرات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41جانفي  2154الذؼيحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى القرار رقـ  2113المؤرخ في  22ديسمبر  ،2153والمتضمف تأسيس لجنة وطنية لتنفيذ نظاـ لضمافالجودة في مجاؿ التعميـ العالي والبحث العممي.
ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :يعدؿ الممحق بالقرار رقـ  2113المؤرخ في  22ديسمبر  ،2153والمذكور أعبله طبقا لممحق ىذا
القرار.
المادة  :2يكمف السد األميف العاـ لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ومديرؼ مؤسسات التعميـ العالي ،كل فيما
يخصو ،بالسير عمى تنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  17جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  761مؤرخ في  17جويمية المتضمن تأسيس لجنة
لوضع نظام لضمان الجودة في قطاع التعميم العالي والبحث العممي

االسم والمقب

-

السيد بكوش صادؽ
السيدة مزعاش نصيرة
السيدة لطرش دمحم اليادؼ
السيد نمامشة دمحم
السيدة شاىد أمينة
السيد دنا أحمد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ىيكل اإللحاق

مدرسة الدراسات العميا التجارية –الجزائر-
و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي
جامعة قسنطينة 2
جامعة قالمة
المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة –الحراش-
جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا
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-

السيد حرز هللا عبد الكريـ
السيد لرارؼ دمحم
السيدة خميف ربيعة
السد كوديل مولود
السيد جناف مجيد
السيد عبلؿ أميف
السيد كسير دمحم

جامعة بومرداس
المدرسة الوطنية العميا لؤلشغاؿ العمومية –القبة-
جامعة عنابة
المدرسة الوطنية العميا لئلعبلـ اآللي
جامعة سطيف 1
مسؤوؿ ضماف الجودة – تممساف-
جامعة بومرداس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  762مؤرخ في  18جويمية  ،2016يعدل القرار رقم  854المؤرخ في  15سبتمبر  2014الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ رقـ  212-23المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة  5223والمتعمقالمتمـ،
بتنظيـ جامعة الجزائر  5وسيرىاّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  253-22المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  5352الموافق  24مايو سنة ،5222والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة
 3منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  421-55المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5342الموافق  23نوفمبر سنةيحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،السيما المادة
 2155الذؼ ّ
 54منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في 52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة ،2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  213المؤرخ في  51سبتمبر  2153الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ،المعدؿ.
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  213المؤرخ في  51سبتمبر  ،2153المعدؿ ،والمذكور أعبله

وتحرر كما يأتي:
" المادة األولى(............................. :بدوف تغيير)..............................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية
والكيميائية ،كما يمي:

بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة :
 السيدة سوامي فرياؿ ،ممثمة وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسة، السيدة أبركاف مميكة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالمالية، -السيد لطروش حاج ،ممثل عف وزير الدفاع الوطني،

 السيدة شابوني إلياـ نعيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة، -السيدة حمانة مميكة فضيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،
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 السيدة حنيفي حكيمة ،ممثمة عف الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصبلح المستشفيات، -السيد بوخاوؼ رشيد ،ممثل عف الوزير المكمف بالطاقة،

 -السيدة شكشاؾ توالبي شامية ،ممثمة عف الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية".

" ....................................والباقي بدون تغيير."...............................
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  18جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  763مؤرخ في  18جويمية  2016يعدل القرار رقم  471المؤرخ في  14جويمية  2014الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بين القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير
التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الفالحة ،الموارد المائية والصيد البحري ،المعدل

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  25-51المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5347الموافق  41ديسمبر سنة ،2151والمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة 2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  22-22المؤرخ في  2رجب عاـ  5352الموافق  54يناير سنة ،5222والمتضمف إنشاء المجاف المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو ويضبط سيرىا
وتنظيميا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41جانفي  2154الذؼيحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  7جواف سنة  ،2112والمتضمف إنشاء المجنة المشتركة بيفالقطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت
الفبلحة ،الموارد المائية والصيد البحرؼ،
 وبمقتضى القرار رقـ  375المؤرخ في  53جويمية  ،2153الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركةبيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في
مجاالت الفبلحة ،الموارد المائية والصيد البحرؼ ،المعدؿ.
يقـــــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  375المؤرخ في  53جويمية  ،2153المعدؿ والمذكور أعبله،
وتحرر كما يأتي:

"المادة األولى...............................:بدوف تغيير.....................................
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة المشتركة بيف القطاعات المكمفة ببرمجة نشاطات البحث

العممي والتطور التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا في مجاالت الفبلحة ،الموارد المائية والصيد

البحرؼ كما يمي:
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،.............................-

-عف و ازرة الدفاع الوطني :أوديع نبيل،

(..........................الباقي بدوف تغيير".)..................................

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

حـرر بالجزائر في  18جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري رقم  764مؤرخ في  18جويمية  2016محدد لتشكيمة لجان تقييم المرشحين لمسابقتي
اإللتحاق برتبتي أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ محاضر قسم"أ" استشفائي جامعي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  14-11المؤرخ في  52جمادػ الثانية عاـ  5327الموافق  51يوليو سنة 2111والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  531-11المؤرخ في  52صفر عاـ  5421الموافق  2يونيو سنة  5211يتعمقبتحرير ونشر بعض الق اررات ذات الطابع التنظيمي أو الفردؼ التي تيـ وضعية الموظفيف ،المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  542-21المؤرخ في  54ذؼ الحجة عاـ  5351الموافق  54مايو سنة 5221المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات و اإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  522-12المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ 5322الموافق  4مايو سنة ،2112المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
 وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  52نوفمبر سنة2112الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ مسابقاتااللتحاؽ برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي ،أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" وأستاذ استشفائي

جامعي وسيرىا،

 وبناء عمى القرار الوزارؼ رقـ  232المؤرخ في 57أفريل  2151المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشياداتواألعماؿ مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي المعدؿ و المتمـ.

 وبناء عمى القرار الوزارؼ رقـ  232المؤرخ في 57أفريل  2151المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختباراتمف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" المعدؿ و المتمـ.
ــــرر
يــقــ ّ

مادة وحيدة :تحدد تشكيمة لجاف تقييـ المرشحيف لمسابقتي اإللتحاؽ برتبتي أستاذ استشفائي جامعي
وأستاذ محاضر قسـ"أ" استشفائي جامعي طبقا لممحق ىذا القرار.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 محدد لتشكيمة لجان تقييم المرشحين لمسابقتي2016  جويمية18  مؤرخ في764 ممحق قرار وزاري رقم
اإللتحاق برتبتي أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ محاضر قسم "أ" استشفائي جامعي
ANATOMIE PATHOLOGIQUE :
Président :
MAALEM
Membres :
LAMOUTI
CHENTOUF
BELARBI
KELAÏDJI Née. DIB
Suppléants:
BENSERAÏ
MAMMERI
KALEM
HACENE
TOU
ANATOMIE NORMALE :
Président :
Membres :
Suppléants:
ANESTHESIE-REANIMATION
Président :
Membres :

Suppléants:

REANIMATION MEDICALE :
Président :
Membres :
Suppléants :
BIOCHIMIE :
Présidente :
Membres :

Suppléants:

CARDIOLOGIE :
Président :
Membres :
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ABOU-OUBEIDA
YAMINA
FADELA
AYAD
MALIKA
FATIMA-ZOHRA
SAADIA HOURIA
KHEIRA
FATIMA
ABDENACER

ORAN
ALGER
ORAN
BLIDA
TLEMCEN
TIZI-OUZOU
ALGER
ALGER
ORAN
SIDI-BEL-ABBES

BABA-AHMED
GHEBRIOUT
MAHDADI
SELAMNA
HAMOUDI

MUSTAPHA
BOUDJEMAA
SALAH
RABAH
SI-SALAH

ORAN
ORAN
SETIF
ALGER
ALGER

BENMATI
MEHYAOUI
MEDDEBER
OUCHTATI
METREF
DJEBLI-MOKHTARI
FELLAH
BENSALEM
BENMOUHOUB-MESSAOUDI
MOKRETAR-KHEROUBI
GUENANE
GRIENE
BOUHROUM
GUERINIK

ABDELATIF
RYAD
KHADIDJA
MOHAMED
MERZAK
HOURIA
NADIA
SI-MAHMOUD
NACERA
RIAD
KAMEL
BRAHIM
ABDELHAFID
MOHAMED

CONSTANTINE
ALGER
ORAN
CONSTANTINE
SANTE MILITAIRE
ORAN
ALGER
SANTE MILITAIRE
ALGER
ALGER
ALGER
ALGER
CONSTANTINE
ALGER

BOULEDROUA
HOUACINE
SAHRAOUI
BOUDEHANE
MEHALI

MOHAMED SALAH
SALAM
MOHAMED MOHCENE
AMAR
MOSTEPHA

CONSTANTINE
ALGER
SANTE MILITAIRE
CONSTANTINE
ORAN

KHELIF
HARIZI
DJABI
ABADI
BELAHCENE
IMESSAOUDENE
GRIENE
AÏT-HAMOU
BENHARKAT

AKILA
MOHAMED
FARIDA
NOUREDDINE
ZINA
BELAID
LAKHDAR
NAFISSA
SADDEK

ALGER
SIDI-BEL-ABBES
SETIF
CONSTANTINE
ALGER
ALGER
ALGER
ALGER
ANNABA

CHENTIR
BOUHOUITA GUERMECH
BOUAFIA
LATRECHE-SEKKOUM
BELGACEM ABDELKRIM
MOHAMED

MOHAMED TAYEB
YASSINE
MOHAMED TAHAR CHAFIK
SAMIA

ALGER
ALGER
BLIDA
ALGER
SANTE MILITAIRE

ABDELMOUTALEB

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Suppléants:

MEZIANE-TANI
DIAB
DAÏMELLAH
ALI-TATAR ép. CHENTIR
NIBOUCHE

ABDERRAHIM
NADIA
FADILA
NORA NABILA
DJAMEL EDDINE

CHIRURGIE CARDIAQUE , CARDIO-VASCULAIRE ET THORACIQUE :
Président :
BRAHAMI
ABDELMALEK
Membres :
NOUAR
MOHAMED EL AMINE
DJEROUA
KAMEL
BOUZIDI
MOHAMED
LOUNES
KARIM
Suppléants:
IMESSAOUDENE
ZOHRA
DEBIECHE
MOHAMED
ROUDOCI
KHEIREDDINE
BOUAYAD
MOHAMED NADJIB
ATIG
MILOUD
CHIRURGIE GENERALE :
Président :
Membres :

Suppléants:

SEMMAR
AZOUAOU
BELAÏD
BENDRIDI
OUDAÏ
BERKANE
BENTABAK
KRELIL
BOUALLOU
GUENDOUZI
BELHANDOUZ
BENHAMADA
BOUCHENAK
TOUATI

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE :
Président :
Membres :

Suppléants:

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE :
Président :
Membres :
CHIRURGIE PEDIATRIQUE :
Président :
Membres :

Suppléants:
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MOHAMED OURABAH
AHMED
ABDELKRIM
MESSAOUD
ABDELOUAHAB
SALAH
KAMEL RYAD
BOUADELLAH
FOUAD
TAYEB
LAHCENE
AHMED NOUREDDINE
KAMAL
REZKI

TLEMCEN
SANTE MILITAIRE
ALGER
ALGER
ALGER
CONSTANTINE
ALGER
SANTE MILITAIRE
ORAN
SANTE MILITAIRE
ALGER
BLIDA
ALGER
ORAN
ALGER
BLIDA
BLIDA
ORAN
CONSTANTINE
BEJAIA
BEJAIA
ALGER
ORAN
TLEMCEN
SIDI-BEL-ABBES
SIDI-BEL-ABBES
CONSTANTINE
SETIF
SANTE MILITAIRE

BENBOUZID
BENHABYLES
HAMIDANI
KHERNANE
KISSI
DERDOUS
LARBAOUI
MELBOUCI
MAKHLOUFI
MEKHALDI

ABDERRAHMANE
ASSIA
MOURAD
NACER
MOHAMED SEGHIR
CHAOUKI
MOHAMED KARIM
YOUCEF
HACHEMI
AHMED

ALGER
CONSTANTINE
BLIDA
BATNA
TLEMCEN
BATNA
SANTE MILITAIRE
TIZI-OUZOU
BATNA
BLIDA

SAÏDI
FERDJAOUI
BENSAADALLAH

ABDELKRIM
ABDELKADER
RABAH

CONSTANTINE
ALGER
BLIDA

HANTALA
SADAOUI
AZZOUZ
BOUSSOUF
BABA-AHMED
TOUABTI
ACIMI
MELLAH

DJAAFAR
MESSAOUDA
MOHAMED
MOHAMED SALAH
ABDERRAHIM
SOUHAM LALDJA
SMAÏL
NOUARIA

ALGER
BLIDA
ORAN
CONSTANTINE
TLEMCEN
SETIF
ORAN
ORAN
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CHIRURGIE UROLOGIQUE :
Président :
Membres :

Suppléants:

LADJADJ
BOUKLI-HACENE

YASMINA
ABDELHAFID

ALGER
ORAN

ADJALI
DAHDOUH
CHAAL
LOUNICI
MOUAKI-BENANI-BENANI
KHELAFI
CHIBANE
GAACHI
ATTAR

KAMEL
ABDERRAZAK
BOUSSAAD
MUSTAPHA
ABDELLAH
MANSOUR
ABDELAZIZ
ABDELHAKIM
ABDERRAHMANE

ALGER
CONSTANTINE
SANTE MILITAIRE
SANTE MILITAIRE
SANTE MILITAIRE
ALGER
ALGER
SANTE MILITAIRE
ORAN

BENAÏSSA
LAKHDAR
MAMMAR
YACINE
ABDELHALIM
BACHIR
FAÏZA
MUSTAPHA
SAÏD
ABDERRAHMANE

ALGER
CONSTANTINE
ORAN
TLEMCEN
ALGER
ORAN
TIZI-OUZOU
BLIDA
ALGER
ALGER

MITICHE
BACHA
BOUATTOU
KISMOUNE ép. MAHFOUD

BADREDDINE
DJAAFFAR
FADILA
HAFIDA

ALGER
BLIDA
ALGER
BLIDA

BOUADJAR
OTSMANE
DJERIDANE
SALHI
BOUHARATI
BOUDEGHANE-STAMBOULI

BAKAR
FARIDA
ASSYA
AÏCHA
DALILA
OMAR

ALGER
ALGER
SANTE MILITAIRE
SANTE MILITAIRE
ALGER
TLEMCEN

EL-KACEM
AÏSSA
SAFIA
SAFIA
BRAHIM
ZAKIA
DALILA
DJAMILA
MOURAD

CONSTANTINE
ALGER
ALGER
ALGER
SANTE MILITAIRE
ALGER
ALGER
ALGER
ALGER

MOKHTAR
LEILA
MUSTAPHA
ABDELDJALIL
MEBAREK
EL GHALIA
DOUDJA
DJAMEL
ABBAS

SETIF
ORAN
ORAN
BLIDA
CONSTANTINE
ALGER
ALGER
CONSTANTINE
SETIF

CHIRURGIE NEUROLOGIQUE :
Président :
ABDENNEBI
Membres :
ARROUF
BOUCHAKOUR
KHALDI
MORSLI
Suppléants:
BELLEBNA
LALLAM
IGUERTSIRA
HADJI
SIDI-SAÏD
CHIRURGIE PLASTIQUE :
Président :
Membres :
Suppléante :
DERMATOLOGIE :
Président :
Membres :
Suppléants:

ENDOCRINOLOGIE-DIABETLOGIE :
Président :
LEZZAR
Membres :
BOUDIBA
MIMOUNI-ZERGUINI
OUAHID-MEDJANI
OUDJIT
Suppléants:
ARBOUCHE-LEZZOUL
FODIL
MESKINE
SEMROUNI
EPIDEMIOLOGIE :
Président :
Membres :

Suppléants:
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HAMDI-CHERIF
HOUTI
BOUZIANI
BEZZAOUCHA
KELIL
FARES
HAMMOUDA
BENSAAD
MAHNANE
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TERKI
BELKAÏD-REZGUI
NEZZAL
MIDOUN
ZOUGHAÏLECHE

KHADIDJA
ROSA
LAHCENE
NORI
DJAMEL

ORAN
ALGER
CONSTANTINE
ORAN
CONSTANTINE

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE :
Président :
CHAÏBI
Membres :
BOUCHERIT
BELHATECHE
BOUROUBEY
BOUZIDI
ADJALI
HAÏBA
Suppléants:
GUERROUMI
DERGUINI
ADDAD
SELLAHI

RACHID
EL-HACENE
BADIA
HADJ
ZOUBIR
MOHAMED
FATMA
SMAÏL
MOURAD
BOUZID
ALI

SANTE MILITAIRE
ORAN
ORAN
ORAN
ANNABA
ALGER
SANTE MILITAIRE
ALGER
ALGER
ALGER
CONSTANTINE

GASTRO-ENTEROLOGIE :
Président :

BOUASRIA
HAKEM Née. MOHAMED
BRAHIM
MANOUNI
BERKANE
NAKMOUCHE
DEBZI
DJADEL

HAMZA

ORAN

CHEHRAZAD FATIHA
CHAFIKA
SAADI
M'HAMED
NABIL
TAYEB

ORAN
ORAN
ALGER
ALGER
ALGER
SIDI-BEL-ABBES

MEBAREK
SEKHRI
ABDELLALI

KHEIRA
ABDELHAMID
MOHAMED

ORAN
CONSTANTINE
ALGER

AÏT-ALI
MESLI Née. BENGUELA
ZATLA
RAMAOUN
NEKKAL
BRADAÏ
GRIFI
HAMDI Née.NEZZAR
SIDI MANSOUR
BEKADJA

HOCINE
NAÏMA
LEILA
MOHAMED
MOHAMED SALIM
MOHAMED
FATIHA
SELMA
NOUREDDINE
MOHAMED AMINE

TIZI-OUZOU
TLEMCEN
ORAN
ALGER
ALGER
BLIDA
ANNABA
SETIF
CONSTANTINE
ORAN

MEGHLAOUI
BOUALI-BENHALIMA
DJIDJIK
ATTAL-TALEB
GHAFFOUR

ALI
MALIKA
REDA
NABILA
MOHAMED

BLIDA
ALGER
ALGER
ALGER
ALGER

BENFENATKI
CHERMAT
CHERAK
BIAD
BENAMER
TAHARBOUCHET-CHALI
HAINE-ZEKRI

NACERA
RABHA
ANWAR
AHMED
MUSTAPHA
BAYA
SAMIA

ALGER
SETIF
ORAN
ALGER
ALGER
ALGER
ALGER

Membres :

Suppléants :
HISTO-EMBRYOLOGIE :
Présidente :
Membres :
HEMATOLOGIE :
Président :
Membres :

Suppléants:

IMMUNOLOGIE :
Président :
Membres :
Suppléants:
MEDECINE INTERNE :
Présidente :
Membres :
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Suppléants:

TEBAÏBIA
HAKEM
BOUKHRIS
CHIBANE
LAHCENE
BOUMEDINE
AYOUB dit AYADI

AMAR
DJENETTE
NADIA
AHCENE
MUSTAPHA
SADDEK
SORAYA

ALGER
ALGER
ANNABA
ALGER
ALGER
ALGER
ALGER

KANDOUCI
ABDELKRIM BADREDDINE
HADDAR
OULD-KADI
TOURAB
NEZZAL
SAAD-AZZOUG
NAFAÏ
IDDER ép. LAÏB
TALEB
REZKALLAH
KAMEN-BOUHADIBA
HADDAD
LAMARA
SEMID

SIDI-BEL-ABBES
MUSTAPHA
FARID
DJAMEL
ABDELMALEK
MALIKA
DALILA
CHERIFA
ABDESLAM
BAGHDAD
FOUZIA
MUSTAPHA
MOHAMED AMEUR
ABDELKADER

ALGER
ORAN
ANNABA
ANNABA
ALGER
ALGER
ALGER
TLEMCEN
ORAN
ORAN
CONSTANTINE
ALGER
ALGER

BELHADJ
ABOU-BEKER
BELHADJ
MOSTEFAOUI
OUSSADIT
BENHARKAT

LAHCENE
ABDELMADJID
RACHID
AZZEDDINE
ABDESMED
ABDELAZIZ

SIDI-BEL-ABBES
ORAN
ALGER
ALGER
TLEMCEN
CONSTANTINE

MOSTEFA
MOHAMED
ABDELKHALEK CHERIF
KHEIRA FATIKA
OUASSINI
SALIHA
ZIANIA
ABDESLAM
DJELLOUL

SIDI-BEL-ABBES
TLEMCEN
BLIDA
ORAN
SIDI-BEL-ABBES
ALGER
ORAN
ALGER
ALGER

LAOUAR
TRIMA
BOUHAMED
MECHAKRA
NOUASRIA
AÏDAOUI
BENABDELLAH
AÏT-HAMOUDA
TEBBAL
ABDENOUR

MAÂMAR
ABDELOUAHAB
RABAH
SALAH
BOUBEKEUR
MEKKI
ANWAR
RABAH
SOURAYA
DJAMEL-EDDINE

ANNABA
ANNABA
BLIDA
SETIF
BEJAIA
ANNABA
TLEMCEN
BATNA
BATNA
CONSTANTINE

BELOUNI
YALA
BELABED
SEMRA

RACHID
DJAMEL
KADDOUR
ZAHIA

BLIDA
ALGER
CONSTANTINE
CONSTANTINE

MEDECINE DU TRAVAIL :
Président :
Membres :

Suppléants:

MEDECINE LEGALE :
Président :
Membres :
Suppléants:

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION :
Président :
BEDJAOUI
Membres :
BENMANSOUR
NOUAR
LAHOUEL
BENSABER
Suppléants:
AKDADER-MAHIOU
DJAROUD-FERKA-ZAZOU
BENSABRA
AMARA
MALADIES INFECTIEUSES :
Président :
Membres :

Suppléants:

MICROBIOLOGIE :
Président :
Membres :
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Suppléants:

NEPHROLOGIE :
Président :
Membres :
Suppléants:
NEUROLOGIE :
Président :
Membres :

Suppléants:

ONCOLOGIE MEDICALE :
Président :
Membres :

Suppléants:

DEKHIL
BENSLIMANI
KASSAH-LAOUER
SEGHIER
AMHIS-AMARA
AÏT-KAKI

MAAZOUZ
AKILA
AHMED
MOHAMED
WAHIBA
BRAHIM

ANNABA
ALGER
BATNA
ALGER
ALGER
CONSTANTINE

BENMANSOUR
SEBAA
REMACHE
IFTENE-HASSAÏM
ATIK

MUSTAPHA
ATHMANE
AZZEDDINE
DAOUIA
AHCENE

TLEMCEN
TIZI-OUZOU
ALGER
SANTE MILITAIRE
ANNABA

HAMRI
TOUBAL
ASSAMI-DJEGHABA
ABADA-BENDIB
MOKRANE-MAKRI
ATTAL
AREZKI
TAZIR
MESMOUDI
AÏT-KACI

ABDELMADJID
NADIA
SALIMA
MERIEM KARIMA
SAMIRA
ELIAS MOHAMED
MOHAMED
MERIEM
AHMED NACER
AHMED MAHMOUD

CONSTANTINE
ANNABA
ALGER
ALGER
ALGER
ALGER
BLIDA
ALGER
ALGER
ALGER

MAHFOUF
BENSALEM
BELDJILALI ép. YAMOUNI
GHOMARI-BEZAZ
ADANE
BOUSAHBA
SMAÏLI
FILALI
SADOUKI

HACENE
ASSIA
YAMINA
SOUMIA
SAÏDA
ABDELKADER
FARIDA
TAHA
MOHAMED

ALGER
CONSTANTINE
ORAN
TLEMCEN
SANTE MILITAIRE
ORAN
BLIDA
CONSTANTINE
SANTE MILITAIRE

RACHID
ABDESLAM
SID-AHMED
ELYES

ANNABA
ANNABA
ORAN
ANNABA

NEDJMA

ALGER

BELBEKRI
DAOUDI
SAHEB
ZEMIRLI
AÏT-MESBAH-YAHI
BOUCHAÏR
HASBELLOUI
KHEROUBI
SELMANE
ROUS

FAYCAL
ABDOU EL DJALIL
ALI
OMAR
NADIA
ABDERRAZAK
MOKHTAR
SMAÏL
DJAMEL
YAHIA

CONSTANTINE
ANNABA
TIZI-OUZOU
ALGER
ALGER
SETIF
TIZI-OUZOU
ANNABA
ALGER
BLIDA

LARABA-LALAM
SI-AHMED-BENHADID
BELBAHI
CHAKER-ZEMOURI

SAFIA
FATMA
EL HADI
GHANIA

ALGER
ALGER
ANNABA
ALGER

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE :
Président :
SID
Membres :
KAÏDI
SERRADJ
Suppléants:
DOUDACH
BOUDGHENE STAMBOULICHEIKH
O.R.L :
Président :
Membres :

Suppléants:

O.D.F :
Président :
Membres :
Suppléante:
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OPHTALMOLOGIE :
Présidente :
Membres :

Suppléants:

PHYSIOLOGIE :
Président :
Membres :
Suppléants:

PNEUMO-PHTISIOLOGIE :
Président :
Membres :

Suppléants:

PEDIATRIE :
Présidente :
Membres :

Suppléants:

KHAROUBI KHELADI
ZOUAOUI
IDDER
MERAD-BOUDIA/BAÏRI
BOUSALAH-OUADDA
TIAR
GHEMRI
MAHMOUDI-SAHLI
OUHADJ-MEZHOUDI
AÏLEM
NEHILI

RAFIKA
NADJET ABASSIA
AÏCHA
ZOUBIDA
MERIEM
MALIKA
NADIA
KHADIDJA
OURIDA
AMAR
FATIMA ZOHRA

ALGER
ORAN
ORAN
BLIDA
TLEMCEN
ALGER
ALGER
ORAN
ALGER
ALGER
ORAN

MEHDIOUI
GHOUINI
NEDJAR
BOUGRIDA
KHELFAT
CHAOUCHE

HACENE
AHMED
FAÏÇAL
MOHAMED
KHEIREDDINE
ATHMANE

CONSTANTINE
BLIDA
CONSTANTINE
CONSTANTINE
ALGER
ALGER

ZIDOUNI
TALEB
MESSAADI
BAOUGH-HAMRIT
TARIGHT-MAHI
ZIANE
MAKHLOUFI
DJEBBAR
BENALI
LELLOU

NOUREDDINE
ABDESAMED
MOHAMED SALAH
LEILA
SAMIA
BENATTOU
MOHAMED TAYEB
ABDELMADJID
RACHID
SALAH

ALGER
SIDI-BEL-ABBES
CONSTANTINE
ALGER
ALGER
TLEMCEN
ALGER
BATNA
ANNABA
ORAN

BENMOKHBI
BOUZIANE-NEDJADI
BENBOUABDELLAH
BENDEDDOUCHE
CHAOU Née. SABER
TRABZI Née. AZELI
BAGHDADLI-DENDEN
BOUMAARAF
KADACHE
CHIKHI
BENHASSINE BEGHOUL
LEBANE
ANANE

HANIFA
KARIM
MALIKA
AHMED SALAH
RACHA MERIEM
ANISSA
NADIA
HABIBA
AHMED CHAOUKI
SAMIA
FADILA
DJAMIL
TAHAR

CONSTANTINE
ORAN
ORAN
TLEMCEN
ALGER
ALGER
ALGER
CONSTANTINE
BLIDA
TIZI-OUZOU
ALGER
ALGER
ALGER

ABDERRAHMANE
MOHAMED EL AMINE
DALILA
MAHMOUD
BOUALEM

ALGER
BLIDA
ALGER
ALGER
SANTE MILITAIRE

PSYCHIATRIE ET PEDO-PSYCHIATRIE :
Président :
BELAÏD
Membres :
BENCHARIF
BENMESSAOUD
OULD-TALEB
SEMAOUNE
PARODONTOLOGIE :
Président :
Membres :
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BRIHOUM-SAHIA
KHASSANI
NEZZAL

SALIHA
DJAMILA
MALIKA

ALGER
ORAN
CONSTANTINE
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PATHOLOGIE BUCCO-DENTAIRE :
Présidente :
BENACHOUR-DEBCHE
Membres :
LATTAFI
BOUDAOUD-BAKIR
Suppléants:
AÏDOUD
BELABED SALAH-MARS
BERKANE
PROTHESE DENTAIRE :
Président :
Membres :
Suppléant :
RHUMATOLOGIE :
Président :
Membres :
Suppléants:
RADIOTHERAPIE :
Président :
Membres :
RADIOLOGIE :
Président :
Membres :

NABID
ABD MEZIEM
BOUKEMOUCHE
GUENDIL

SAMIA
RACHID
ZAHIA
SOURAYA
RAZIKA
MOHAMED

CONSTANTINE
ALGER
ALGER
CONSTANTINE
CONSTANTINE
ALGER

ABDERRAHMANE
MADJID
ABDELKADER
HAFIDA KHADIDJA

DJOUDI
DAHOU-MAKHLOUFI
TAFIANI-LEFKIR
BRAHIMI-MAZOUNI
BENZAOUI

HACHEMI
CHAFIA
SALIMA
NADJIA
AHMED

BLIDA
ALGER
ALGER
ALGER
ORAN

DALI-YOUCEF
OUKRIF-OULD ALI
MEKKI

AHMED FETHI
SEAM
FATIMA

ORAN
ALGER
SANTE MILITAIRE

MANSOURI
BENDIB
BENALEGUE
BOUBRIT
BOUBENDIR

BOUDJEMAA
ABDELKRIM
MOURAD
MUSTAPHA
NASSER-DINE

SPECIALITES PHARMACEUTIQUES :
(PHARMACIE GALENIQUE - PHARMACOLOGIE - PHARMACOGNOSIEBOTANIQUE MEDICALE- TOXICOLOGIE - CHIMIE ANALYTIQUE CHIMIE THERAPEUTIQUE - CHIMIE MINERALE)
Président :
AZZOUZ
MOHAMED
Membres :
GHANASSI
FATMA ZOHRA
TOUMI
HAOUARI
CHAFAÏ
NACERA
HADJADJ-AOUL
FATIMA ZOHRA
Suppléante:
REZKALLAH-BENZINA
HACIBA ROKIA
BIOPHYSIQUE PHARMACEUTIQUE - MEDICALE ET MEDECINE NUCLEAIRE :
Président :
MANSOURI
MOHAMED BENSLIMANE
Membres :
BOUYOUCEF
SALAH EDDINE
HAFFAF
EL MAHDI
Suppléants:
BERBER
NECIB
PARASITOLOGIEHEMOBIOLOGIE :
Présidente :
Membres :
Suppléants:
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ALGER
ALGER
SANTE MILITAIRE
ORAN

ZERHOUNI
FATIHA
MOULAHOUM
TAYEB
HAMOUDI
HAYET
HARITI
GHANIA
BOUCHENE Née. BOUABID
ZAHIDA
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ALGER
ALGER
ALGER
ALGER
SANTE MILITAIRE

ALGER
ALGER
ORAN
ANNABA
ALGER
ORAN
ALGER
ALGER
SANTE MILITAIRE
TLEMCEN

ALGER
CONSTANTINE
SANTE MILITAIRE
ALGER
ALGER
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قـرار رقم  765مؤرخ في  24جويمية  ،2016يعدل القرار رقم  10المؤرخ في  18جانفي  2014الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  398-11مؤرخ في  28ذؼ الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011الذؼ يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  8منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  97-12مؤرخ في  8ربيع الثاني عاـ  1433الموافق أوؿ مارس سنة ،2012والمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  10المؤرخ في  18جانفي  ،2014الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيوالوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة ،المعدؿ،
ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  51المؤرخ في  52جانفي  ،2153المعدؿ ،والمذكور أعبله ،كما
يأتي:

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

األشخاص اآلتية أسماؤىـ:

السيدات والسادة:
 -تومي ذىبي

 حميدؼ عبد المؤمف -زيف منير

ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،
ممثل وزير الدفاع الوطني،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،

 -غوالي نور الديف

رئيس المجنة المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو

 -حمامو مصطفى

ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصبلح المستشفيات،

 تازكة حميدة -وناس سعيدة

في مجاالت العموـ األساسية،

ممثمة الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،
ممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة".

المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  24جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  768مؤرخ في  25جويمية  ،2016يتضمن إنشاء مخبر بحث مشترك في "األمراض الجينية
الموروثة أو المكتسبة" بين جامعة باتنة 2ومركز البحث في البيوتكنولوجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب عػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو سػػنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  243-99المؤرخ في  21رجب عاـ  1420الموافق  31أكتوبر سنة ،1999الذؼ يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  244-99المؤرخ في  21رجب عاـ  1420الموافق  31أكتوبر سنة ،1999الذؼ يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره ،السيما المادة  2الفقرة  2منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  338-07المؤرخ فػي  19شػواؿ عػاـ  1428الموافػق  31أكتػوبر سػنة ،2007والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  77-13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  180-15المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سػنة ،2015والمتضمف إنشاء جامعة باتنة ،2
 وبعد اإلطبلع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لو ازرة التعميـ العالي والبحثالعممي في دورتيا األولى  2016المنعقدة في  01و 02مارس ،2016
 وبناء عمى االتفاقية المبرمة في  19ماؼ  ،2016المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطويرالتكنولوجي بيف جامعة باتنة  2ومركز البحث في البيوتكنولوجيا،
ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :طبقا ألحكاـ المادة  2مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  244-99المؤرخ في  21رجب عاـ 1420
الموافق ؿ  31اكتوبر سنة  ،1999المذكور أعبله ،ينشأ مػخبر بحث مشترؾ بيف جامعة باتنة 2
ومركز البحث في البيوتكنولوجيا ،بعنواف "األمراض الجينية الموروثة أو المكتسبة".
المادة  :2يكمف السادة مدير جامعة باتنة  2ومديرة مركز البحث في البيوتكنولوجيا ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا
القرار ،الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  25جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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قـرار رقم  769مؤرخ في  25جويمية  ،2016يتضمن إنشاء مخابر بحث
لدى بعض مؤسسات التعميم العالي
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  243-99المؤرخ في  21رجب عاـ  1420الموافق  31أكتوبر سنة ،1999الذؼ يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  244-99المؤرخ في  21رجب عاـ  1420الموافق  31أكتوبر سنة ،1999الذؼ يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمو وسيره ،السيما المادة  7منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23أوت سنة ،2003الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16أوت سنة ،2005الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  500-05المؤرخ في  27ذو القعدة عاـ  1426الموافق  29ديسمبر سنة ،2005الذؼ يحدد مياـ المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي سنة ،2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  203المؤرخ في  11أفريل سنة  ،2011الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنةالقطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبعد اإلطبلع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لو ازرة التعميـ العالي والبحثالعممي في دورتيا األولى  2016المنعقدة في  01و 02مارس ،2016

 وبناء عمى اقتراح مدراء مؤسسات التعميـ العالي.ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :طبقا ألحكاـ المادة  7مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  244-99المؤرخ في  21رجب عاـ 1420
الموافق  31أكتوبر سنة  ،1999المذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء مخابر بحث لدػ
بعض مؤسسات التعميـ العالي.

المادة  :2تحدد قائمة مخابر البحث المنشأة لدػ بعض مؤسسات التعميـ العالي في ممحق ىذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  25جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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جـامعة الجزائـر :1
.1

جـامعة بجايـة:

.2
.3

جامعة قسنطينة:1

ممحق القرار المتضمن إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميم العالي

مخبر البحث في العموـ الفيزيائية الطبية والصيدالنية،
مخبر البحث في أمراض نزيف وتػخثر الدـ،
مخبر البحث العبلجي لجراحة القحف والمخ الوجو والرقبة،

 .4مخبر البحث في الكيمياء الحيوية التطبيقية،
المركـز الجامعي لتيسمسيمت:

 .5مخبر البحث في الزراعة والبيئة،
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات:
 .6مخبر البحث في مواد اليندسة المدنية والبيئة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  25جويمية  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة باتنـة – بوعقـال

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويميا،

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

 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصبلحيات وزير التعميـ العاليوالبحث العممي،

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

،2003

 بمقتضى القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخ في  23ديسمبػر سنة  ،2013يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية

التابعة ليا ومشتمبلتيا،

 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  25أفريل سنة  ،2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديريةالخدمات الجامعية باتنػة بوعقاؿ.
ــــرر
يــقــ ّ

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية باتنػة بوعقاؿ،
المـادة  :02تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األعضاء الدائمون:
 –15ناصرؼ فؤاد،
 –13بارودؼ أحمنة،
 –17زياني عبد هللا،

األعضاء اإلضافيون:
 –15زيات فاتح،

 –12حبلؽ كماؿ،
 –11خنشالي عبد القادر،

 –12بموصيف السعيد،

 –14قميل نذير،
 –11بوىنتاؿ مسعود،

 –12بومعراؼ عبد الكريـ،

المـادة  :3تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ( )14سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار.
المـــادة  :4يكمػػف السػػيد مدي ػػر الخػػدمات الجامعيػػة باتن ػػة بوعقػػاؿ ،بتنفيػػذ ىػػذا الق ػرار ،الػػذؼ سينشػػر فػػي النشػ ػرة
الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  25جويمية 2016

ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في  25جويمية  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعــة اإلخـوة منتـوري قسنطينـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 -بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدمات اإلجتماعيةوكيفية تمويػميا،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدمات اإلجتماعيػة، بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصبلحيات وزيرالتعميـ العاليوالبحث العممػي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  309-10المؤرخ في  05ديسمبر سنة  ،2010يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 218-98المؤرخ في  07جويمية سنة  ،1998المتضمف إنشاء جامعػة بجاية،

 نظػ ػ ػ ًاػر لممحضر المؤرخ في  05جػواف سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة في لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة قسنطينػة،
 نظػ ػ ػ ًاػر لممحضر المؤرخ في  05جػواف سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي العماؿ في لجنػةالخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة قسنطينػة،
 نظػ ػ ػ ًاػر لممحضر المػؤرخ في  05جػواف سنة  ،2016المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدػجػامعػػة قسنطينػة،
ــــرر
يــقــ ّ

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة اإلخوة منتورؼ قسنطينػة.
المـادة  :2تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

119

األعضاء الدائمون:
 –15بوزيتوف عبد الغاني،
 –13شعباني خير الديف،
 –17زعرور عبد الوىاب،
األعضاء اإلضافيون:
 –15حفياني صندرة،

 –12يعو أرزقي،
 –11شني رشيد،
 –12بوجمطي عبد الحميد،

 –14عميراوؼ دمحم،
 –11عابر زوبير،
 –12بوطومو سمير،

 – 12شموفي عبد الحق،

المـادة  :3تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ( )14سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المــادة  :4يكمػػف السيػػد مديػػر جامعػػة اإلخػػوة منتػػورؼ قسنطينػػة ،بتنفيػػذ ىػػذا الق ػرار ،الػػذؼ سينشػػر فػػي النش ػرة
الرسمية لو ازرة التعميػـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  25جويمية 2016
ع /وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  770مؤرخ في  26جويمية  2016يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان
"عموم وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذو الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999المتضمفالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  208-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة 2001المحدد لمياـ وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المحدد لمياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005المحدد لمياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08مؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008يتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبمقتضى القرار رقـ  129المؤرخ  4جواف  2005المتضمف إنشاء ،تكويف ،صبلحيات وسير المجنة الوطنيةلمتأىيل،
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ  26مارس  2012المتضمف إنشاء ،تكويف ،تنظيـ وسير المجنة البيداغوجيةالوطنية لمميداف،
 وبمقتضى القرار رقـ  01المؤرخ في  05جانفي  2015المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتكنولوجيا"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لمميداف ورؤساء ندوات عمداءالكميات ،المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة ،1مف  03إلى  05ماؼ 2014ػ
 بناء عمى محضر اجتماعيف المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المنعقديف بجامعة عنابةبتاريخ  14-13أبريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  31-29ماؼ .2016
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار الى تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتكنولوجيا" لنيل شيادة الميسانس وشيادة

الماستر.
المادة  :2تحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتكنولوجيا" طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :3تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ  01المؤرخ في  05جانفي  2015والمذكور أعبله.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات

التعميـ والتكويف العالييف ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ
العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق مدونة الفروع لميدان "عموم وتكنولوجيا"
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر

-

عمـ الطيراف
آلية
كيروميكانيؾ

إلكترونيؾ

كيروتقني
ىندسة بيوطبية
ىندسة مدنسة
ىندسة التكييف
ىندسة الطرائق
ىندسة صناعية
ىندسة بحرية
ىندسة ميكانيكية

-

ىندسة منجمية
رؼ
محروقات

نظافة وأمف صناعية

صناعات بيتروكمياوية
ىندسة النقل
تعديف
بصريات وميكانيؾ الدقة
اتصاالت سمكية والسمكية
أشغاؿ عمومية
طاقات متجددة
عموـ وىندسة البينة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  771مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان
"رياضيات واعالم آلي" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذو الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999المتضمفالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي المعدؿ والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  208-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة 2001المحدد لمياـ وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المحدد لمياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005المحدد لمياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08مؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008يتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبمقتضى القرار رقـ  129المؤرخ في  4جواف  2005المتضمف إنشاء ،تكويف ،صبلحيات وسير المجنة الوطنيةلمتأىيل،
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012المتضمف إنشاء ،تكويف ،تنظيـ وسير المجنة البيداغوجيةالوطنية لمميداف،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "رياضيات واعبلـألي" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لمميداف ورؤساء ندوات عمداءالكميات ،المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة ،1مف  03إلى  05ماؼ 2014ػ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ الي" ،المنعقد بجامعة سيدؼبمعباس بتاريخ  15-14مارس .2016
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدونة الفروع لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" لنيل شيادة الميسانس

وشيادة الماستر.
المادة  :2تحدد مدونة الفروع لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :3تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ  505المؤرخ في  15جويمية  2014والمذكور أعبله.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات

التعميـ والتكويف العالييف ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ
العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مدونة الفروع لميدان "رياضيات واعالم آلي"
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر
-

رياضيات
رياضيات تطبيقية
إعبلـ آلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  772مؤرخ في  26جويمية  2016يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان
"عموم الطبيعة والحياة" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذو الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999المتضمفالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  208-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة 2001المحدد لمياـ وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المحدد لمياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005المحدد لمياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08مؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008يتضمف نظاـ الد ارسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبمقتضى القرار رقـ  129المؤرخ في  4جواف  2005المتضمف إنشاء ،تكويف ،صبلحيات وسير المجنة الوطنيةلمتأىيل،
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012المتضمف إنشاء ،تكويف ،تنظيـ وسير المجنة البيداغوجيةالوطنية لمميداف،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف " عموـ الطبيعةوالحياة " لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لمميداف ورؤساء ندوات عمداءالكميات ،المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة ،1مف  03إلى  05ماؼ 2014ػ
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ الطبيعة والحياة " ،المنعقد بجامعة ورقمةبتاريخ  10-09أبريل .2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدونة الفروع لميداف " عموـ الطبيعة والحياة " لنيل شيادة الميسانس

وشيادة الماستر.
المادة  :2تحدد مدونة الفروع لميداف " عموـ الطبيعة والحياة " طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :3تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ  506المؤرخ في  15جويمية  2014والمذكور أعبله.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات
التعميـ والتكويف العالييف ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ
العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مدونة الفروع لميدان "عموم الطبيعة والحياة"
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر

-

عموـ فبلحية
عموـ بيولوجية
ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية
عموـ التمريض

-

بيوتكنولوجيا
بيئة ومحيط
عموـ الغذاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  773مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان
"عـموم األرض والكون" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذو الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل  ،1999المتضمف القانوفالتوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  208-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة 2001المحدد لمياـ وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المحدد لمياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005المحدد لمياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008يتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176 -16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبمقتضى القرار رقـ  129المؤرخ في  4يونيو سنة  2005المتضمف إنشاء تكويف ،صبلحيات وسير المجنةالوطنية لمتأىيل،
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012المتضمف إنشاء ،تكويف ،تنظيـ وسير المجنة البيداغوجيةالوطنية لمميداف،
 وبمقتضى القرار رقـ  500المؤرخ في 15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ األرض والكوف"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
ػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لمميداف ورؤساء ندوات عمداء
 وبن ًالكميات ،المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة  ،1مف  03إلى  05ماؼ .2014
بناء عمى محضر اجتماع رؤساء أقساـ اليندسة المعمارية وتسيير التقنيات الحضرية وجغرافيا وتييئة اإلقميـ
 ًالمنعقد بالمدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف بتاريخ  13مارس .2016
المادة
المادة
المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدونة الفروع لميداف " عموـ األرض والكوف " لنيل شيادة الميسانس
وشيادة الماستر.
 :2تحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ األرض والكوف" طبقا لمحق ىذا القرار.
 :3تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ  500المؤرخ في  15جويمية  2014والمذكور أعبله.
 :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات
التعميـ والتكويف العالييف ،كل فيما يخصو  ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ
العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مدونة الفروع لميدان "عموم األرض والكون"
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر
-

جيولوجيا
جغرافيا وتييئة اإلقميـ
جيوفيزياء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  774مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان
"آداب ولغات أجنبية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذو الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل  ،1999المتضمف القانوفالتوجييي لمتعميـ العالي ،المعدؿ والمتـ،
 وبمقتضى 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 التنفيذؼ رقـ  208-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة 2001المحدد لمياـ وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المحدد لمياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005المحدد لمياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008يتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه ،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176 -16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،

 وبمقتضى القرار رقـ  129المؤرخ في  4يونيو سنة  2005المتضمف إنشاء تكويف ،صبلحيات وسير المجنةالوطنية لمتأىيل،

 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012المتضمف إنشاء ،تكويف  ،تنظيـ وسير المجنةالبيداغوجية الوطنية لمميداف،

 وبمقتضى القرار رقـ  498المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف " آداب ولغات أجنبية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

ػاء عمى محضػر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لمميداف ورؤساء ندوات عمداء
 وبن ًالكميات ،المنعقد بمقر الندوة الجيوية لجامعات الشرؽ بجامعة قسنطينة  ،1مف  03إلى  05ماؼ.2014
بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية "  ،المنعػقد بجامعة سكيكدة
 ًبتاريخ  11-10أبريل .2016
يقــــــرر

المادة األولى :ييػدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدونة الفروع لميداف "آداب ولغات أجنبية" لنيل شيادة الميسانس
وشيادة الماستر.

المادة  :2تحدد مدونة الفروع لميداف " آداب ولغات أجنبية " طبقا لمحق ىذا القرار.

المادة  :3تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ  498المؤرخ في  15جويمية  2014والمذكور أعبله.

المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات

التعميـ والتكويف العالييف ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ

العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الثالثي الثالث 2016

126

ممحق :مدونة الفروع لميدان "آداب ولغات أجنبية"
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر
-

لغة ألمانية
لغة إنجميزية
لغة إسبانية

-

لغة ايطالية
لغة روسية
لغة تركية

 لغة فرنسية ترجمة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  775مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة أدرار في ميدان "حقوق وعموم سياسية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999والمتض ّمف
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق 18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ269-01ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
2001و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  07سبتمبر  2010و
 وبمقتضى القرار رقـ 271ّ
ّ
الجامعية  2011 – 2010بجامعة أدرار،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  239المؤرخ في  01أكتوبر  2012والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013-2012بجامعة أدرار،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  649المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة أدرار ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات

الجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04

ديسمبر ،2014

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 -وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المتضمف دراسة مطابقة

تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016

يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة أدرار ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة أدرار ،بموجب:
المؤرخ في  07سبتمبر ،2010
 -القرار رقـ ّ 271

 -القرار رقـ  239المؤرخ في  01أكتوبر ،2012

 -القرار رقـ  649المؤرخ في  24سبتمبر  ،2013المعدؿ،

ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أدرارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أدرار
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
الفرع

الميدان

حقوؽ

حقوؽ وعموـ سياسية

عموـ سياسية

قانوف خاص

التخصص

طبيعة
أ

قانوف عاـ

أ

تنظيـ سياسي وادارؼ

أ
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قـرار رقم  776مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة الجزائر 1في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  18غشت  1984المتعمق بتنظيـ وتسيير جامعة الجزائر ،المعدؿ
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 209-84ّ
والمتمـ،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  2شعباف عاـ 1431الموافق  14يوليو 2010
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 183-10ّ
والمتضمف تغيير تسمية جامعة الجزائر،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ليسانس األكاديمية ومينية المفتوحة
المؤرخ في  07أوت  2008و
 وبمقتضى القرار رقـ 157ّ
ّ
بعنواف السنة الجامعية  2008 – 2007بجامعة الجزائر ،1
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  06ماؼ  2009و
 وبمقتضى القرار رقـ 74ّ
ّ
الجامعية  2009 – 2008بجامعة الجزائر ،1
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  07سبتمبر  2010و
 وبمقتضى القرار رقـ 272ّ
ّ
الجامعية  2011 – 2010بجامعة الجزائر ،1
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في01أكتوبر  2012و
 وبمقتضى القرار رقـ 240ّ
ّ
الجامعية  2013 – 2012بجامعة الجزائر ،1
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف 1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر  ،1في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر،1
بموجب:
المؤرخ في  07أوت ،2008
 القرار رقـ ّ 157المؤرخ في  06ماؼ ،2009
 القرار رقـ ّ 74المؤرخ في  07سبتمبر،2010
 القرار رقـ ّ 272المؤرخ في  01أكتوبر ،2012
 القرار رقـ ّ 240ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائرّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجزائر1
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
حقوؽ وعموـ سياسية
قانوف عاـ

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  777مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة الجزائر  3في ميدان "حقوق وعموم سياسية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  03ذؼ القعدة عاـ  1430الموافق  22أكتوبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 341-09ّ
المتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ،
 2009و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  185-10المؤرخ في  2شعباف عاـ  1431الموافق  14يوليو سنة 2010المتضمف تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  07سبتمبر  2010و
 وبمقتضى القرار رقـ 292ّ
ّ
الجامعية  2011 – 2010بجامعة الجزائر،3
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  04سبتمبر  2011و
 وبمقتضى القرار رقـ 501ّ
ّ
الجامعية  2012 – 2011بجامعة الجزائر،3
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر  ،3في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر ،3
بموجب:
ؤرخ في  07سبتمبر ،2010
 القرار رقـ  292الم ّالمؤرخ في  04سبتمبر ،2011
 القرار رقـ ّ 501ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائرّ ،3
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجزائر 3
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميداف
الدراسات السياسية المقارنة
دراسات إقميمية
عموـ سياسية
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عبلقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  778مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة عنابة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 214-84ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  06ماؼ  2009و
 وبمقتضى القرار رقـ 76ّ
ّ
الجامعية  2009 – 2008بجامعة عنابة،
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المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01جويمية  2009و
 وبمقتضى القرار رقـ 181ّ
ّ
الجامعية  2010 –2009بجامعة عنابة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  04سبتمبر  2011و
 وبمقتضى القرار رقـ 502ّ
ّ
الجامعية  2012 – 2011بجامعة عنابة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبن اء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة

األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،بموجب:
المؤرخ في  06ماؼ ،2009
 القرار رقـ ّ 76المؤرخ في  21جويمية ،2009
 القرار رقـ ّ 181المؤرخ في  04سبتمبر .2011
 القرار رقـ ّ 502ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

133

كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  779مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة باتنة 1في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  1غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 136-89ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة
 1989و
ّ
،المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  06ماؼ 2009و
 وبمقتضى القرار رقـ 78ّ
ّ
الجامعية 2009 – 2008بجامعة باتنة،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  04سبتمبر  2011و
 وبمقتضى القرار رقـ 503ّ
ّ
الجامعية  2012 – 2011بجامعة باتنة،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2012و
 وبمقتضى القرار رقـ 243ّ
ّ
الجامعية  2013–2012بجامعة باتنة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ" ،المعّدؿ،
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 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات ال ميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة باتنة ،1في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة باتنة ،1بموجب:
المؤرخ في  06ماؼ ،2009المعدؿ،
 القرار رقـ ّ 78المؤرخ في  24سبتمبر  ،2011المعدؿ،
 القرار رقـ ّ 503المؤرخ في 01أكتوبر.2012
 القرار رقـ ّ 243ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنةّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 1
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية
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 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 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 ػػ
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أ
أ
أ
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قـرار رقم  780مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة بشار في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
المؤرخ في  7محرـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009و
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 07-09ّ
ّ
ّإنشاء جامعة بشار،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  1جويمية  2009و
 وبمقتضى القرار رقـ 154ّ
ّ
الجامعية  2010 – 2009بجامعة بشار،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  07سبتمبر 2010و
 وبمقتضى القرار رقـ 274ّ
ّ
الجامعية  2011 – 2010بجامعة بشار،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  24سبتمبر 2011و
 وبمقتضى القرار رقـ 504ّ
ّ
الجامعية  2012 – 2011بجامعة بشار،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2012و
 وبمقتضى القرار رقـ 245ّ
ّ
الجامعية  2013 – 2012بجامعة بشار،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

136

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،بموجب:
المؤرخ في  1جويمية ،2009
 القرار رقـ ّ 154المؤرخ في  07سبتمبر،2010
 القرار رقـ ّ 274المؤرخ في  24سبتمبر،2011
 القرار رقـ ّ 504المؤرخ في  01أكتوبر.2012
 القرار رقـ ّ 245ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بشارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بشار
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  781مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة بجاية في ميدان "حقوق وعموم سياسية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
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األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 218-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ليسانس األكاديمية والمينية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ  125المؤرخ في  20جواف  2007وّ
بعنواف السنة الجامعية  2007-2006بجامعة بجاية ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
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المادة  :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،بموجب:
 القرار رقـ  125المؤرخ في  20جواف  ، 2007المعدؿ،ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"

الميدان

الفرع

حقوؽ وعموـ سياسية

حقوؽ

قانوف خاص
قانوف عاـ

التخصص

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  782مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة بسكرة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العاليّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 219–98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل شيادات الميسانس األكاديمية والمينية
 وبمقتضى القرار رقـ  126المؤرخ في 20جواف  2007وّ
المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2007-2006بجامعة بسكرة،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  77المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة بسكرة،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  327المؤرخ في  08سبتمبر 2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة بسكرة،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  246المؤرخ في 01أكتوبر 2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة بسكرة،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،بموجب:
 القرار رقـ  126المؤرخ في  20جواف  ،2007المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  77المؤرخ في  06ماؼ  ،2009المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  327المؤرخ في  08سبتمبر ،2010المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  246المؤرخ في 01أكتوبر.2012ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"

حقوؽ وعموـ سياسية

الفرع

حقوؽ
عموـ سياسية

طبيعة

التخصص
قانوف خاص

أ

تنظيـ سياسي وادارؼ

أ

قانوف عاـ

عبلقات دولية

أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  783مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة البميدة  2في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  4جمادػ الثانية عاـ  1434الموافق  15أبريل سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 162-13ّ
المتضمف إنشاء جامعة البميدة ،2
 2013و
ّ
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف إلحاؽ ليسانس مؤىمة بعنواف جامعة البميدة إلى
 وبمقتضى القرار رقـ  386المؤرخ في 03جواف 2013وّ
جامعة البميدة ،2
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة
المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة البميدة  ،2في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر.
وفي ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار
الجديد المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية
لتخصصات الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة البميدة  ،2بموجب:
 القرار رقـ  386المؤرخ في  03جواف .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة البميدة 2
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  784مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة برج بوعريريج في ميدان "حقوق و عموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في 14رجب عاـ 1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 244-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  528المؤرخ في  24سبتمبر  2011وّ
الجامعية 2012-2011بجامعة برج بوعريريج،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  660المؤرخ في 24سبتمبر 2013وّ
الجامعية 2014-2013بجامعة برج بوعريريج،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات ال ميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج ،في
ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
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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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج،
بموجب:
 القرار رقـ  528المؤرخ في  24سبتمبر ،2011 القرار رقـ  660المؤرخ في 24سبتمبر.2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة برج بوعريريجّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة برج بوعريريج
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"

الميدان

الفرع

حقوؽ وعموـ سياسية

حقوؽ

التخصص
قانوف خاص

طبيعة
أ

قانوف عاـ

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  785مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة البويرة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 241-12المتضمف إنشاء جامعة البويرة،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  170المؤرخ في 21جويمية  2009وّ
الجامعية 2010-2009بالمركز الجامعي بالبويرة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  263المؤرخ في  07سبتمبر 2010وّ
الجامعية  2011-2010بالمركز الجامعي بالبويرة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ

 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 -وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات

الجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04

ديسمبر ،2014

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016

يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذ ا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،بموجب:
 القرار رقـ  170المؤرخ في 21جويمية ، 2009 -القرار رقـ  263المؤرخ في  07سبتمبر.2010

تداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار اب ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة البويرة
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"

الميدان

الفرع

حقوؽ وعموـ سياسية

حقوؽ

التخصص
قانوف خاص

طبيعة
أ

قانوف عاـ

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  786مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة بومرداس في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  07صفر عاـ  1419الموافق  02يونيو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 189-98ّ
والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77 -13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  82المؤرخ في  06ماؼ  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بجامعة بومرداس  ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  508المؤرخ في  04سبتمبر  2011والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012-2011بجامعة بومرداس ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  662المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة بومرداس،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
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 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس  ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة

المادة

المادة
المادة

:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس،
بموجب:
 القرار رقـ  82المؤرخ في  06ماؼ  ،2009المعدؿ، القرار رقـ  508المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  662المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا الق ارر
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداسّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
الفرع

حقوؽ

حقوؽ وعموـ سياسية

عموـ سياسية

طبيعة

التخصص
قانوف خاص

أ

تنظيـ سياسي وادارؼ

أ

قانوف عاـ

عبلقات دولية
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قـرار رقم  787مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة الشمف في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  02جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 209-01ّ
المتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف ،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  81المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة الشمف ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  159المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة الشمف ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  329المؤرخ في  08سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة الشمف ،
 وبمقتضى القرار رقـ  509المؤرخ في  04سبتمبر 2011المتض ّمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012-2011بجامعة الشمف ،المعدؿ ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  663المؤرخ في  24سبتمبر 2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة الشمف ،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الشمف  ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،بموجب:
 -القرار رقـ  81المؤرخ في  06ماؼ ، 2009المعدؿ،

 القرار رقـ  159المؤرخ في  01جويمية  ،2009المعدؿ، -القرار رقـ  329المؤرخ في  08سبتمبر ، 2010

 القرار رقـ  509المؤرخ في  04سبتمبر ،2011المعدؿ، -القرار رقـ  663المؤرخ في  24سبتمبر،2013

ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمف ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
الفرع

الميدان

حقوؽ

حقوؽ وعموـ سياسية

عموـ سياسية

طبيعة

التخصص
قانوف خاص

أ

تنظيـ سياسي وادارؼ

أ

قانوف عاـ

عبلقات دولية
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قـرار رقم  788مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة قسنطينة 1في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  24ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 213-84ّ
المتمـ،
1984المتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
تضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
والم ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  314المؤرخ في  06ماؼ  2013والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة قسنطينة، 1
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة ،1في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة،1

بموجب:
 القرار رقـ  314المؤرخ في  06ماؼ 2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينةّ ،1
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة1
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"

الميدان

الفرع

حقوؽ وعموـ سياسية

حقوؽ

التخصص
قانوف خاص

طبيعة
أ

قانوف عاـ

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  789مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة قسنطينة 3في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 402-11ّ
المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،3
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  318المؤرخ في  06ماؼ  2013والمتضمف إلحاؽ ليسانس مؤىمة بعنواف جامعة قسنطينةإلى جامعة قسنطينة ، 3
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة ،3في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة،3
بموجب:
 القرار رقـ  318المؤرخ في  06ماؼ ، 2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينةّ ،3
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 3
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"

الميدان

الفرع

حقوؽ وعموـ سياسية

عموـ سياسية

التخصص

تنظيـ سياسي وادارؼ

طبيعة

عبلقات دولية

أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  790مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة الجمفة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 09-09ّ
والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة ،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77 -13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  161المؤرخ في  01جويمية  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2010-2009بجامعة الجمفة،
 وبمقتضى القرار رقـ  339المؤرخ في  08سبتمبر  2010والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2011-2010بجامعة الجمفة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل . 2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة  ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة  ،بموجب:
 القرار رقـ  161المؤرخ في  01جويمية ، 2009 القرار رقـ  339المؤرخ في  08سبتمبر .2010ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"

حقوؽ وعموـ سياسية

الفرع

حقوؽ
عموـ سياسية

طبيعة

التخصص
قانوف خاص

أ

تنظيـ سياسي وادارؼ

أ

قانوف عاـ

عبلقات دولية

أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  791مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة الوادي في ميدان "حقوق وعموم سياسية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 243-12ّ
والمتضمف إنشاء جامعة الوادؼ،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77 -13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  264المؤرخ في  07سبتمبر  2010والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2011-2010بالمركز الجامعي الوادؼ،

 وبمقتضى القرار رقـ  530المؤرخ في  04سبتمبر  2011والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012-2011بجامعة بالمركز الجامعي الوادؼ،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ

 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ

 وبمقتضى القرار رقـ  667المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة الوادؼ،

 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 -وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات

الجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04

ديسمبر ،2014

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015

 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل . 2016

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا ال قرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،بموجب:
 القرار رقـ  264المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  530المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  667المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الوادؼّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الوادي
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  792مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة الطارف في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 242-12ّ
والمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77 -13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  254المؤرخ في  01أكتوبر  2012والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013-2012بجامعة الطارؼ ،

 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ

 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ

 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 -وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات

الجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04

ديسمبر ،2014

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015

 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الطارؼ  ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .و في

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة الطارؼ ،بموجب:
 -القرار رقـ  254المؤرخ في  01أكتوبر ، 2012
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ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطارؼ ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الطارف
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
حقوؽ وعموـ سياسية
قانوف عاـ

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  793مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة غرداية في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 248-12ّ
والمتضمف إنشاء جامعة غرداية،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77 -13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  106المؤرخ في  06ماؼ  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بالمركز الجامعي غرداية،
 وبمقتضى القرار رقـ  266المؤرخ في  07سبتمبر  2010والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2011-2010بالمركز الجامعي غرداية ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
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 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـسياسية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  768المؤرخ في  12أوت  2014والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2015-2014بجامعة غرداية،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسةمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة غرداية ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة

المادة

المادة
المادة

:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة غرداية  ،بموجب:
 القرار رقـ  106المؤرخ في  06ماؼ ، 2009 القرار رقـ  266المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  768المؤرخ في  12أوت .2014ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غردايةّ ،
الذؼ سينشر 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

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة غرداية
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
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 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 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 ػػ
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قـرار رقم  794مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة قالمة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العال
ّ
ي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  ،2015والمعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 273-01ّ
المتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77 -13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  162المؤرخ في  01جويمية  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2010-2009بجامعة قالمة،

 وبمقتضى القرار رقـ  277المؤرخ في  07سبتمبر  2010والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2011-2010بجامعة قالمة ،

 وبمقتضى القرار رقـ  512المؤرخ في  04سبتمبر  2011والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012-2011بجامعة قالمة ،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ

 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 -وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات

الجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04

ديسمبر ،2014

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
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 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة قالمة  ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة قالمة  ،بموجب:
 القرار رقـ  162المؤرخ في  01جويمية ، 2009 القرار رقـ  277المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  512المؤرخ في  04سبتمبر .2011ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قالمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"

حقوؽ وعموـ سياسية

الفرع

حقوؽ
عموـ سياسية

طبيعة

التخصص
قانوف خاص

أ

تنظيـ سياسي وادارؼ

أ

قانوف عاـ

عبلقات دولية

أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  795مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة جيجل في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 258-03ّ
المتمـ،
 2003و المتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  163المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة جيجل،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  332المؤرخ في  08سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة جيجل ،

المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  513المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة جيجل ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ

المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  671المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة جيجل ،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 -وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات

الجيوية ،والمتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

يقــــــرر
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة جيجل  ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة جيجل  ،بموجب:

 القرار رقـ  163المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  332المؤرخ في  08سبتمبر ،2010 القرار رقـ  513المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  671المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجل ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"

حقوؽ وعموـ سياسية

الفرع

حقوؽ
عموـ سياسية

طبيعة

التخصص
قانوف خاص

أ

تنظيـ سياسي وادارؼ

أ

قانوف عاـ

عبلقات دولية

أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  796مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،الم ّ
عدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 247-12ّ
والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77 -13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  105المؤرخ في  06ماؼ  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بالمركز الجامعي خميس مميانة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  174المؤرخ في  01جويمية  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2010-2009بالمركز الجامعي خميس مميانة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  267المؤرخ في  07سبتمبر  2010والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2011-2010بالمركز الجامعي خميس مميانة  ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  259المؤرخ في  01أكتوبر  2012والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013-2012بجامعة خميس مميانة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  672المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة خميس مميانة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و 16أبريل ،2015
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016

يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة  ،في
ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة،

بموجب:
 القرار رقـ  105المؤرخ في  06ماؼ  ، 2009المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  174المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  267المؤرخ في  07سبتمبر  ،2010المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  259المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  672المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانة ّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"

حقوؽ وعموـ سياسية

الفرع

حقوؽ
عموـ سياسية

طبيعة

التخصص
قانوف خاص

أ

تنظيـ سياسي وادارؼ

أ

قانوف عاـ

عبلقات دولية

أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  797مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة خنشمة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 246-12ّ
والمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77 -13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  104المؤرخ في  06ماؼ  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بالمركز الجامعي خنشمة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  175المؤرخ في  01جويمية  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2010-2009بالمركز الجامعي خنشمة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  534المؤرخ في  04سبتمبر  2011والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012-2011بالمركز الجامعي خنشمة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  673المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة خنشمة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة  ،بموجب:
 القرار رقـ  104المؤرخ في  06ماؼ ، 2009 القرار رقـ  175المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  534المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  673المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خنشمة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
عبلقات دولية
عموـ سياسية

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  798مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة األغواط في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 270-01ّ
 2001والمتضمف إنشاء جامعة األغواط ،المعدؿ،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77 -13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  87المؤرخ في  06ماؼ  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بجامعة األغواط،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  278المؤرخ في  07سبتمبر  2010والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2011-2010بجامعة األغواط ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  514المؤرخ في  04سبتمبر  2011والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012-2011بجامعة األغواط  ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  674المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة األغواط،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا الق ارر عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،بموجب:
 -القرار رقـ  87المؤرخ في  06ماؼ ،2009
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 القرار رقـ  278المؤرخ في  07سبتمبر  ،2010المعدؿ، القرار رقـ  514المؤرخ في  04سبتمبر  ،2011المعدؿ، القرار رقـ  674المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواط ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  799مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة معسكر في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 12-09ّ
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  279المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة معسكر،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،والمتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و 16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوي نات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف 1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي ىذه
الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،بموجب:
 القرار رقـ  279المؤرخ في  07سبتمبر .2010ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكر ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
حقوؽ
قانوف خاص
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـــــــــ ــــ ـ ـ ـ ـ
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أ
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قـرار رقم  800مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة المدية في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 11-09ّ
والمتضمف إنشاء جامعة المدية،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  155المؤرخ في  07أوت  2008والمتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية ومينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية  2008-2007بالمركز الجامعي بالمدية،
 وبمقتضى القرار رقـ  166المؤرخ في  01جويمية  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2010-2009بجامعة المدية،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  676المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة المدية،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجا ف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة المدية ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة

المادة

المادة
المادة

 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة المدية  ،بموجب:
 القرار رقـ  155المؤرخ في  07أوت ، 2008 القرار رقـ  166المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  676المؤرخ في  24سبتمبر ،2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المديةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المدية
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
حقوؽ وعموـ سياسية
قانوف عاـ

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  801مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة مستغانم في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ضمف
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999والمت ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  07يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 220-98ّ
المتمـ،
 1998والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل شيادات الميسانس األكاديمية والمينية
 وبمقتضى القرار رقـ  97المؤرخ في  20جواف  2007وّ
المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2007-2006بجامعة مستغانـ ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  98المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة مستغانـ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة مستغانـ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  281المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة مستغانـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية" ،المعّدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  677المؤرخ في  24سبتمبر 2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة مستغانـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا الق ارر.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،بموجب:
 القرار رقـ  97المؤرخ في  20جواف ،2007 القرار رقـ  98المؤرخ في  06ماؼ  ،2009المعدؿ، القرار رقـ  167المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  281المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  677المؤرخ في  24سبتمبر.2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  802مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة المسيمة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 274-01ّ
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  101المؤرخ في  06ماؼ  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بجامعة المسيمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  282المؤرخ في  07سبتمبر  2010والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2011-2010بجامعة المسيمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  518المؤرخ في  04سبتمبر  2011والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012-2011بجامعة المسيمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،بموجب:
 -القرار رقـ  101المؤرخ في  06ماؼ ، 2009

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 القرار رقـ  282المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  518المؤرخ في  04سبتمبر .2011ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق:
مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة المسيمة
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
الميدان
حقوق وعموم سياسية

الفرع
حقوق
عموم سياسية

التخصص
قانون خاص
قانون عام
تنظيم سياسي واداري
عالقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  803مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة وىران 2في ميدان "حقوق وعموم سياسية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  27ذؼ القعدة عاـ  1435الموافق  22سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 261-14ّ
المتضمف إنشاء جامعة وىراف ،2
2014
ّ
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  102المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة وىراف السانيا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  519المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة وىراف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  265المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ

المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  679المؤرخ في  24سبتمبر 2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 -وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات

الجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04

ديسمبر ،2014

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016

يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة وىراف  ،2في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .و في

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة وىراف ،بموجب:
 -القرار رقـ  102المؤرخ في  06ماؼ ، 2009

 -القرار رقـ  519المؤرخ في  04سبتمبر ،2011

 القرار رقـ  265المؤرخ في  01أكتوبر ، 2012 القرار رقـ  679المؤرخ في  24سبتمبر.2013النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

177

المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار ابتدا ًء مف السنة الجامعية .2017-2016
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىراف ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة وىران 2
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  804مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة ورقمة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  02جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 210-01ّ
 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  100المؤرخ في  06ماؼ  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بجامعة ورقمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  284المؤرخ في  07سبتمبر  2010والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2011-2010بجامعة ورقمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
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 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و 16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل . 2016
يقــــــرر

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة  ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة ،بموجب:
 القرار رقـ  100المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  284المؤرخ في  07سبتمبر .2010ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمة ّ ،
الذؼ سينشر 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

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ
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قـرار رقم  805مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة أم البواقي في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 06-09ّ
والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  141المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة أـ البواقي ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  285المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة أـ البواقي ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  521المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة أـ البواقي ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  681المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة أـ البواقي ،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،والمتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا ا لقرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي  ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة

المادة

المادة
المادة

 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي ،بموجب:
 القرار رقـ  141المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  285المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  521المؤرخ في  04سبتمبر ، 2011 القرار رقـ  681المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أـ البواقيّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  806مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة سعيدة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 10-09ّ
والمتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  142المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة سعيدة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  286المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة سعيدة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  522المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة سعيدة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  682المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة سعيدة،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،والمتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة  ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،بموجب:
 القرار رقـ  142المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  286المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  522المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  682المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  807مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة سطيف 2في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
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المؤرخ في  03محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 404-11ّ
والمتضمف إنشاء جامعة سطيف ،2
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77 -13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  06ماؼ  2013والمتضمف إلحاؽ ليسانس مؤىمة بعنواف جامعة سطيفإلى جامعة سطيف ،2
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  684المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة سطيف ، 2
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى مح ضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سطيف  ،2في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أح كاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
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المادة  :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المؤىمة بعنواف جامعة سطيف ،2بموجب:
 القرار رقـ  322المؤرخ في  06ماؼ ،2013 القرار رقـ  684المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيفّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سطيف 2
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  808مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة سيدي بمعباس في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 141-89ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة سيدؼ بمعباس،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  334المؤرخ في  08سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة سيدؼ بمعباس،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  525المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة سيدؼ بمعباس،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  271المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة سيدؼ بمعباس،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  686المؤرخ في  24سبتمبر 2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة سيدؼ بمعباس،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس  ،في
ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس،
بموجب:
 القرار رقـ  71المؤرخ في  06ماؼ ، 2009 القرار رقـ  334المؤرخ في  08سبتمبر ،2010النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 القرار رقـ  525المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  271المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  686المؤرخ في  24سبتمبر. 2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدؼ بمعباس ّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  809مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة سكيكدة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 272-01ّ
المتمـ،
 ،2001والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة ،ال ّ
معدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  69المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة سكيكدة،
ضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  526المؤرخ في  04سبتمبر  2011والمت ّالجامعية  2012-2011بجامعة سكيكدة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  687المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة سكيكدة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،والمتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة  ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة ،بموجب:
 القرار رقـ  69المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  526المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  687المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  810مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة سوق أىراس في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

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

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 245-12ّ
والمتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  177المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بالمركز الجامعي سوؽ أىراس،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  269المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بالمركز الجامعي سوؽ أىراس ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  538المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة بالمركز الجامعي سوؽ أىراس ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
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 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،والمتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس ،في
ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة

المادة

المادة
المادة

 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس،
بموجب:
 القرار رقـ  177المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  269المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  538المؤرخ في  04سبتمبر .2011ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سوق أىراس
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانون خاص
حقوق
حقوق وعموم سياسية
قانون عام
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 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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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طبيعة
أ
أ
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قـرار رقم  811مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة تبسة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 08-09ّ
والمتضمف إنشاء جامعة تبسة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77 -13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  89المؤرخ في  06ماؼ  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بجامعة تبسة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  147المؤرخ في  01جويمية  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2010-2009بجامعة تبسة،
 وبمقتضى القرار رقـ  335المؤرخ في  08سبتمبر  2010والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2011-2010بجامعة تبسة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  274المؤرخ في  01أكتوبر  2012والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013-2012بجامعة تبسة،
 وبمقتضى القرار رقـ  689المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة تبسة،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تبسة  ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،بموجب:
 القرار رقـ  89المؤرخ في  06ماؼ ، 2009 القرار رقـ  147المؤرخ في  01جويمية ، 2009 القرار رقـ  335المؤرخ في  08سبتمبر ،2010 القرار رقـ  274المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  689المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
عبلقات دولية
عموـ سياسية

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  812مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة تيارت في ميدان "حقوق وعموم سياسية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015لمعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،ا ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 271-01ّ
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  148المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة تيارت،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  542المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة تيارت ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  690المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة تيارت ،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،والمتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات ال ميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة تيارت  ،بموجب:
 القرار رقـ  148المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  542المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  690المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارت ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  813مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  01أوت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 139-89ّ
المتمـ،
1984و المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  07أوت  2008والمتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2008-2007بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  543المؤرخ في  04سبتمبر  2011والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012-2011بجامعة تيزؼ وزو،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  276المؤرخ في  01أكتوبر  2012والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013-2012بجامعة تيزؼ وزو ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  691المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
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المادة  :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،بموجب:
 القرار رقـ  167المؤرخ في  07أوت ، 2008 القرار رقـ  543المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  276المؤرخ في  01أكتوبر  ،2012المعدؿ، القرار رقـ  691المؤرخ في  04سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  814مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة تممسان في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 138-89ّ
المتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  95المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  150المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة تممساف،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  336المؤرخ في  08سبتمبر 2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة تممساف ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  277المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة تممساف،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  692المؤرخ في  24سبتمبر 2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة تممساف ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،في ميداف
"حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،بموجب:
 القرار رقـ  95المؤرخ في  06ماؼ ، 2009النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 القرار رقـ  150المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  336المؤرخ في  08سبتمبر ،2010المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  277المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  692المؤرخ في  24سبتمبر ،2013المعدؿ.ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  815مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان المركز الجامعي عين تيموشنت في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  06رجب عاـ  1429الموافق  09يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 205-08ّ
والمتضمف إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنت،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  233المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بالمركز الجامعي عيف تيموشنت،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و 16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي عيف
تيموشنت ،في ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي عيف
تيموشنت ،بموجب:
 القرار رقـ  233المؤرخ في  01أكتوبر ،2012ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عيف تيموشنتّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لعين تيموشنت
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
حقوؽ وعموـ سياسية
قانوف عاـ
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 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

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة
أ
أ
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قـرار رقم  816مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان المركز الجامعي البيض في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
تضمف
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999والم ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

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

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق  09سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 204-10ّ
 2010والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض،

األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  233المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بالمركز الجامعي البيض،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ

 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 -وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات

الجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04

ديسمبر ،2014

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و 16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي البيض ،في
ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي البيض،

بموجب:
 القرار رقـ  233المؤرخ في  01أكتوبر . 2012ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي البيضّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لمبيض
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
حقوؽ وعموـ سياسية
قانوف عاـ

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  817مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان المركز الجامعي النعامة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق  09سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 205-10ّ
 2010والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  536المؤرخ في  04سبتمير  2011وّ
الجامعية  2012-2011بالمركز الجامعي النعامة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  234المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بالمركز الجامعي النعامة،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  697المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بالمركز الجامعي النعامة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف 1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي النعامة ،في
ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي النعامة،
بموجب:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 القرار رقـ  536المؤرخ في  04سبتمير ،2011 القرار رقـ  234المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  697المؤرخ في  24سبتمبر  ،2013المعدؿ.ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي النعامةّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لمنعامة
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
حقوؽ وعموـ سياسية
قانوف عاـ

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  818مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان المركز الجامعي غميزان في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  09يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 206-08ّ
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  537المؤرخ في  04سبتمير  2011وّ
الجامعية  2012-2011بالمركز الجامعي غمي ازف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  235المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بالمركز الجامعي غميزاف،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  698المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بالمركز الجامعي غميزاف،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  1027المؤرخ في  13أكتوبر  2015وّ
الجامعية  2016-2015بالمركز الجامعي غميزاف،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي غميزاف ،في
ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" المؤىمة بعنواف المركز الجامعي غميزاف،
بموجب:
 القرار رقـ  537المؤرخ في  04سبتمير ، 2011 القرار رقـ  235المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  698المؤرخ في  24سبتمبر ،2013 القرار رقـ  1027المؤرخ في  13أكتوبر .2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي غميزاف ّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لغميزان
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  819مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان المركز الجامعي تندوف في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 303-11ّ
 2011والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼ ،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  700المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بالمركز الجامعي تندوؼ،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي تندوؼ ،في
ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي تندوؼ،

بموجب:
 القرار رقـ  700المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي تندوؼ ّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لتندوف
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
حقوؽ وعموـ سياسية
قانوف عاـ

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  820مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان المركز الجامعي لتمنراست في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
تمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ والم ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16أوت سنة 2005
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 301-05ّ
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  539المؤرخ في  04سبتمبر  2011والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012-2011بالمركز الجامعي تمنراست،
ضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011والمت ّالدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  699المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بالمركز الجامعي تمنراست ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي تمنراست،
في ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
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المادة  :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي
تمنراست ،بموجب:
 القرار رقـ  539المؤرخ في  04سبتمبر ، 2011 القرار رقـ  699المؤرخ في  24سبتمبر ، 2013المعدؿ والمتمـ.ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي تمنراست ّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لتمنراست
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
عبلقات دولية
عموـ سياسية

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  821مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان المركز الجامعي تيسمسيمت في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  06رجب عاـ  1429الموافق  09يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 203-08ّ
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  540المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بالمركز الجامعي تيسمسيمت،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  702المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بالمركز الجامعي تيسمسيمت،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اج تماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " حقوؽ وعموـ سياسية " ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي تيسمسيمت،
في ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي

تيسمسيمت ،بموجب:
 القرار رقـ  540المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  702المؤرخ في  24سبتمبر.2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي تيسمسيمتّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لتيسمسيمت
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
قانوف عاـ
حقوؽ وعموـ سياسية
تنظيـ سياسي وادارؼ
عموـ سياسية
عبلقات دولية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  822مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان المركز الجامعي تيبازة في ميدان "حقوق وعموم سياسية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة 2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 302-11ّ
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "حقوؽ"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «حقوؽ وعموـ سياسية» ،فرع "عموـ سياسية"،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  701المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بالمركز الجامعي تيبازة،
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  15و16أبريل ،2015
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ  12أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي تيبازة ،في
ميداف "حقوؽ وعموـ سياسية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "حقوؽ وعموـ سياسية" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي تيبازة،
بموجب:
 القرار رقـ  701المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي تيبازةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لتيبازة
في ميدان " حقوق وعموم سياسية"
التخصص
الفرع
الميدان
قانوف خاص
حقوؽ
حقوؽ وعموـ سياسية
قانوف عاـ

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 823
بعنوان جامعة أدرار في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
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المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق 18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ269-01ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل شيادات الميسانس األكاديمية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  20جواف  2007وّ
بعنواف السنة الجامعية  2007-2006بجامعة أدرار،
المتضمف تأىيل شيادات الميسانس األكاديمية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ  173المؤرخ في  07أوت  2008وّ
بعنواف السنة الجامعية  2008-2007بجامعة أدرار،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  73المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة أدرار،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  179المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة أدرار،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  499المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة أدرار،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  239المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة أدرار ،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  649المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة أدرار ،
 وبمقتضى القرار رقـ  705المؤرخ في  23جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إسبلمية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27 -26أبريل 2016
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة أدرار ،في ميداف "عموـ
إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة أدرار بموجب:
 القرار رقـ  122المؤرخ في  20جواف ،2007 الق ارر رقـ  173المؤرخ في  07أوت ،2008 القرار رقـ  73المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  179المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  499المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  239المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  649المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أدرار ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أدرار
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
الشريعة والقانوف
عموـ إسبلمية  -الشريعة
الفقو واألصوؿ
عموـ إنسانية واجتماعية
الكتاب والسنة
عموـ إسبلمية  -أصوؿ الديف
عمـ النفس العيادؼ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس المدرسي
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 824
بعنوان جامعة الجزائر 1في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  2شعباف عاـ 1431الموافق  14يوليو 2010
183
10
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
والمتضمف تغيير تسمية جامعة الجزائر،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة الجزائر،1
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  240المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة الجزائر،1
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  650المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة الجزائر،1
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  766المؤرخ في  07أكتوبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة الجزائر،1
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  705المؤرخ في  23جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إسبلمية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني
 وبمقتضى القرار رقـ  1038المؤرخ في  13أكتوبر  2015وّ
المفتوح بعنواف السنة الجامعية  2016-2015بجامعة الجزائر،1
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر ،1في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر ،1بموجب:
 القرار رقـ  272المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  240المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  650المؤرخ في  24سبتمبر ،2013 القرار رقـ  766المؤرخ في  07أكتوبر ،2013 القرار رقـ  1038المؤرخ في  13أكتوبر .2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائرّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجزائر 1
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
الشريعة والقانوف
عموـ إسبلمية  -الشريعة
الفقو واألصوؿ
التاريخ والحضارة اإلسبلمية
عموـ إسبلمية  -لغة عربية
عموـ إنسانية واجتماعية
وحضارة إسبلمية
المغة العربية والدراسات القرآنية
العقيدة ومقارنة األدياف
عموـ إسبلمية  -أصوؿ
الديف
الكتاب والسنة
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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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مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 825
بعنوان جامعة الجزائر 2في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  3ذؼ القعدة عاـ 1430الموافق  22أكتوبر 2009
340
09
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
والمتضمف إنشاء جامعة بوزريعة،
المؤرخ في  2شعباف عاـ 1431الموافق  14يوليو 2010
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 184-10ّ
والمتضمف تعيير تسمية جامعة بوزريعة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  276المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة الجزائر،2
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  500المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة الجزائر ،2المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
تضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  17المؤرخ في  31جانفي  2012والم ّالجامعية  2013-2012بجامعة الجزائر،2
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  241المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة الجزائر،2
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  651المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة الجزائر،2
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف تأىيل الميسانس الفروع ذات تسجيل
 وبمقتضى القرار رقـ  1039المؤرخ في  13أكتوبر  2015وّ
وطني المفتوح بعنواف السنة الجامعية  2016-2015بجامعة الجزائر،2
 -وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات

الجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04

ديسمبر ،2014

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة  2بتاريخ  18فيفرؼ 2016

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016

يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر ،2في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر،2
بموجب:

 -القرار رقـ  276المؤرخ في  07سبتمبر ،2010

 القرار رقـ  500المؤرخ في  04سبتمبر  ،2011المعدؿ، -القرار رقـ  17المؤرخ في  31جانفي ، 2012

 -القرار رقـ  241المؤرخ في  01أكتوبر ،2012

 -القرار رقـ  651المؤرخ في  24سبتمبر ،2013

 -القرار رقـ  1039المؤرخ في  13أكتوبر .2015

ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائرّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

عموـ إنسانية
واجتماعية

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجزائر 2
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
عمـ المكتبات والمعمومات
عمـ األرشيف
عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات
تكنولوجيا المعمومات والتوثيق
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
أرطوفونيا
عموـ اجتماعية  -أرطوفونيا
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عمـ النفس العيادؼ
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس المدرسي
إرشاد وتوجيو
تربية خاصة وتعميـ مكيف
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ النفس التربوؼ
عمـ السكاف
عموـ اجتماعية  -عمـ السكاف
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 826
بعنوان جامعة الجزائر 3في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  03ذؼ القعدة عاـ  1430الموافق  22أكتوبر سنة
341
09
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ،
 2009و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  292المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة الجزائر،3
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  501المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة الجزائر،3
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر ،3في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر،3
بموجب:
 القرار رقـ  292المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  501المؤرخ في  04سبتمبر .2011ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائرّ ،3
الذؼ 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 ػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجزائر 3
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ
عموـ إنسانية واجتماعية
اإلعبلـ واالتصاؿ
إعبلـ
ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 827
بعنوان جامعة عنابة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 214-84ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
قتضى
 وبمّ
ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية ومينية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ  123المؤرخ في  20جواف  2007وّ
بعنواف السنة الجامعية  2007-2006بجامعة عنابة  ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  76المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة عنابة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  331المؤرخ في  08سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة عنابة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  242المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة عنابة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  653المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة عنابة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،بموجب:
 القرار رقـ  123المؤرخ في  20جواف  ،2007المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  76المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  331المؤرخ في  08سبتمبر ،2010 القرار رقـ  242المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  653المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ المكتبات والمعمومات
عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
إعبلـ
أرطوفونيا
عموـ اجتماعية  -أرطوفونيا
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عموـ إنسانية واجتماعية
عمـ النفس العيادؼ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عمـ النفس التربوؼ
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ السكاف
عموـ اجتماعية  -عمـ السكاف
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـ
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مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 828
بعنوان جامعة باتنة 1في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  1غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 136-89ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة
 1989و
ّ
،المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية ومينية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ  158المؤرخ في  07أوت  2008وّ
بعنواف السنة الجامعية  2008-2007بجامعة باتنة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  78المؤرخ في  06جويمية  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة باتنة ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  153المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة باتنة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  273المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة باتنة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  503المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة باتنة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  243المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة باتنة،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  507المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إسبلمية"،المعدؿ،
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المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  654المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة باتنة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى م حضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل.2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة باتنة ،1في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة باتنة ،1بموجب:
المؤرخ في  07أوت ،2008
 القرار رقـ ّ 158المؤرخ في  06ماؼ ،2009المعدؿ،
 القرار رقـ ّ 78المؤرخ في  01جويمية ،2009
 القرار رقـ ّ 153المؤرخ في  07سبتمبر ،2010
 القرار رقـ ّ 273المؤرخ في  04سبتمبر ،2011
 القرار رقـ ّ 503المؤرخ في  01أكتوبر ،2012
 القرار رقـ ّ 243المؤرخ في  24سبتمير  ،2013المعدؿ.
 القرار رقـ ّ 654ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنةّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

عموـ إنسانية
واجتماعية

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 1
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
عمـ اآلثار
عموـ إنسانية  -عمـ اآلثار
تكنولوجيا المعمومات والتوثيق
عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
إعبلـ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
الشريعة والقانوف
عموـ إسبلمية  -الشريعة
الفقو واألصوؿ
التاريخ والحضارة اإلسبلمية
عموـ إسبلمية  -لغة عربية وحضارة
إسبلمية
المغة العربية والدراسات القرآنية
العقيدة ومقارنة األدياف
الدعوة والثقافة اإلسبلمية
عموـ إسبلمية  -أصوؿ الديف
الكتاب والسنة
أرطوفونيا
عموـ اجتماعية  -أرطوفونيا
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عمـ النفس العيادؼ
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس المدرسي
إرشاد وتوجيو
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ السكاف
عموـ اجتماعية  -عمـ السكاف
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 829
بعنوان جامعة بشار في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المتضمف
المؤرخ في  7محرـ  1430الموافق  4يناير سنة  2009و
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 07-09ّ
ّ
ّإنشاء جامعة بشار،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  154المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة بشار،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  274المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة بشار،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  245المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة بشار،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  310المؤرخ في  01جويمية  2015وّ
الجامعية  2016-2015بجامعة بشار،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27 -26أبريل 2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،في ميداف "عموـ

إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،بموجب:
 -القرار رقـ  154المؤرخ في  01جويمية ،2009
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 القرار رقـ  274المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  245المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  310المؤرخ في  01جويمية .2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بشارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بشار
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ اآلثار
عموـ إنسانية  -عمـ اآلثار
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
عموـ إنسانية واجتماعية
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عمـ النفس العيادؼ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع
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أ
أ
أ
أ
أ
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مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 830
بعنوان جامعة بجاية في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 218-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية ومينية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ  123المؤرخ في  20جواف  2007وّ
بعنواف السنة الجامعية  2007-2006بجامعة بجاية  ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  656المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة بجاية ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  767المؤرخ في  07أكتوبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة بجاية ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرر رقـ  116المؤرخ في 20أكتوبر  2005والمتضمف تحديد قائمة مؤسسات التعميـ العاليالمؤىمة لضماف تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس " نظاـ جديد" لمسنة الجامعية  ،2006-2005المعدؿ،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة  2بتاريخ  18فيفرؼ 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة بجاية  ،في ميداف

"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،بموجب:
 القرار رقـ  123المؤرخ في  20جواف ، 2007المعدؿ، القرار رقـ  656المؤرخ في  24سبتمبر ،2013 القرار رقـ  767المؤرخ في  07أكتوبر ، 2013 المقرر رقـ  116المؤرخ في 20أكتوبر ، 2005المعدؿ.ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ

عموـ إنسانية واجتماعية

عموـ اجتماعية  -أرطوفونيا
عموـ اجتماعية  -فمسفة

عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

اتصاؿ

طبيعة

أرطوفونيا
فمسفة عامة
عمـ النفس العيادؼ
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عمـ االجتماع

أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 831
بعنوان جامعة بسكرة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  07يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 219-98ّ
المتمـ،
 1998والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل شيادات الميسانس األكاديمية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ  126المؤرخ في  20جواف  2007وّ
بعنواف السنة الجامعية  2007-2006بجامعة بسكرة،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  77المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة بسكرة  ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  156المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة بسكرة  ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  327المؤرخ في  08سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  246المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة بسكرة،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  657المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  990المؤرخ في  15ديسمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة بسكرة،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرر رقـ  116المؤرخ في 20أكتوبر  2005والمتضمف تحديد قائمة مؤسسات التعميـ العاليالمؤىمة لضماف تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس " نظاـ جديد" لمسنة الجامعية  ، 2006-2005المعدؿ،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،في ميداف

"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،بموجب:
 -القرار رقـ  126المؤرخ في  20جواف  ، 2007المعدؿ والمتمـ،
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 القرار رقـ  77المؤرخ في  06ماؼ  ، 2009المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  156المؤرخ في  01جويمية  ،2009المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  327المؤرخ في  08سبتمبر  ،2010المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  246المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  657المؤرخ في  24سبتمبر  ،2013المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  990المؤرخ في  15ديسمبر ،2013 المقرر رقـ  116المؤرخ في 20أكتوبر  .2005المعدؿ،ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
تكنولوجيا المعمومات والتوثيق
عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ
واالتصاؿ
إعبلـ
أنثربولوجيا عامة
عموـ اجتماعية  -األنثروبولوجيا
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عموـ إنسانية واجتماعية
عمـ النفس العيادؼ
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس المدرسي
عمـ النفس التربوؼ
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 832
بعنوان جامعة البميدة 2في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
ؤرخ في  4جمادػ الثانية عاـ  1434الموافق  15أبريل سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  162-13الم ّالمتضمف إنشاء جامعة البميدة ،2
 2013و
ّ
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف إلحاؽ ليسانس مؤىمة بعنواف جامعة البميدة
 وبمقتضى القرار رقـ  386المؤرخ في  03جواف  2013وّ
إلى جامعة البميدة ،2
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  659المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة البميدة  ،2المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  802المؤرخ في  24أوت  2014وّ
الجامعية  2015-2014بجامعة البميدة ،2
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة  2بتاريخ  18فيفرؼ 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة البميدة  ،2في ميداف

"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
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المادة :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة البميدة ،2بموجب:
 القرار رقـ  386المؤرخ في  03جواف ،2013 القرار رقـ  659المؤرخ في  24سبتمبر  ،2013المعدؿ، الق ارر رقـ  802المؤرخ في  24أوت .2014ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة البميدة 2
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ المكتبات والمعمومات
عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
إعبلـ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
أرطوفونيا
عموـ اجتماعية  -أرطوفونيا
عمـ النفس العيادؼ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عموـ إنسانية واجتماعية
إرشاد وتوجيو
تربية خاصة وتعميـ مكيف
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ النفس التربوؼ
عمـ السكاف
عموـ اجتماعية  -عمـ السكاف
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 833
بعنوان جامعة برج بوعريريج في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في 14رجب عاـ 1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 244-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية ومينية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ  153المؤرخ في  07أوت  2008وّ
بعنواف السنة الجامعية السنة الجامعية  2008-2007بالمركز الجامعي برج بوعريريج،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  169المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بالمركز الجامعي برج بوعريريج،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  660المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013جامعة برج بوعريريج،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج  ،في

ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج،
بموجب:
 القرار رقـ  153المؤرخ في  07أوت ،2008 القرار رقـ  169المؤرخ في  01جويمية 2009النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 القرار رقـ  660المؤرخ في  24سبتمبر ،2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة برج بوعريريجّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة برج بوعريريج
في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عموـ إنسانية واجتماعية
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 834
بعنوان جامعة البويرة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
241
12
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف إنشاء جامعة البويرة،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
متضمف تأىيل شيادات الميسانس األكاديمية
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  20جواف  2007والّ
المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2007-2006بالمركز الجامعي البويرة ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية المفتوحة بعنواف
 وبمقتضى القرار رقـ  176المؤرخ في  07أوت  2008وّ
السنة الجامعية  2008-2007بالمركز الجامعي البويرة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  91المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بالمركز الجامعي البويرة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  170المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بالمركز الجامعي البويرة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  263المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بالمركز الجامعي البويرة،
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  817المؤرخ في  24أوت  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة البويرة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  661المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة البويرة،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  705المؤرخ في  23جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إسبلمية» ،المعدؿ،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محض ر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوي نات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،في ميداف

"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة البويرة،
بموجب:
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 القرار رقـ  111المؤرخ في  20جواف ، 2007المعدؿ، الق ارر رقـ  176المؤرخ في  07أوت ،2008 الق ارر رقـ  91المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  170المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  263المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 الق ارر رقـ  817المؤرخ في  24أوت ،2012 القرار رقـ  661المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة البويرة
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
الفقو واألصوؿ
عموـ إسبلمية  -الشريعة
العقيدة ومقارنة األدياف
عموـ إسبلمية  -أصوؿ الديف
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عمـ النفس العيادؼ
عموـ إنسانية واجتماعية
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس المدرسي
تربية خاصة وتعميـ مكيف
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ السكاف
عموـ اجتماعية  -عمـ السكاف
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 835
بعنوان جامعة الشمف في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  02جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 209-01ّ
المتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف ،ا ّ
لمعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  81المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة الشمف ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  159المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة الشمف ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  329المؤرخ في  08سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة الشمف ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  250المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة الشمف،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  663المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة الشمف،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27 -26أبريل 2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،بموجب:
 القرار رقـ  81المؤرخ في  06ماؼ  ،2009المعدؿ، القرار رقـ  159المؤرخ في  01جويمية  ،2009المعدؿ، القرار رقـ  329المؤرخ في  08سبتمبر  ،2010المعدؿ، القرار رقـ  250المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  663المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمف ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ اآلثار
عموـ إنسانية  -عمـ اآلثار
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ
واالتصاؿ
إعبلـ
عموـ إنسانية واجتماعية
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عمـ النفس العيادؼ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس المدرسي
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 836
بعنوان جامعة قسنطينة 2في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 401-11ّ
والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة،2
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف إلحاؽ ليسانس مؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة
 وبمقتضى القرار رقـ  316المؤرخ في  06ماؼ  2013وّ
إلى جامعة قسنطينة،2
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني
 وبمقتضى القرار رقـ  1050المؤرخ في  13أكتوبر  2015وّ
المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2016-2015بجامعة قسنطينة،2
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة ، 2في ميداف

"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
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المادة  :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة،2
بموجب:
 القرار رقـ  316المؤرخ في  06ماؼ ،2013 القرار رقـ  1050المؤرخ في  13أكتوبر .2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينةّ ،2
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 2
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ اآلثار
عموـ إنسانية  -عمـ اآلثار
عمـ المكتبات والمعمومات
عمـ األرشيف
عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات
تكنولوجيا المعمومات والتوثيق
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
أرطوفونيا
عموـ اجتماعية  -أرطوفونيا
عموـ إنسانية واجتماعية
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عمـ النفس العيادؼ
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس المدرسي
عمـ النفس التربوؼ
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 837
بعنوان جامعة قسنطينة 3في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 402-11ّ
والمتضمف إنشاء جامعة قسنطينة،3
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف إلحاؽ ليسانس مؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة
 وبمقتضى القرار رقـ  318المؤرخ في  06ماؼ  2013وّ
إلى جامعة قسنطينة، 3
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر

المادة
المادة

المادة
المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة ،3في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة د ارساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة ،3بموجب:
 القرار رقـ  318المؤرخ في  06ماؼ .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينةّ ،3
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالج ازئر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 3
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ
عموـ إنسانية واجتماعية
اإلعبلـ واالتصاؿ
إعبلـ

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 838
بعنوان جامعة الجمفة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 09-09ّ
والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  84المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة الجمفة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  161المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة الجمفة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  252المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة الجمفة،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  666المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة الجمفة،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة  2بتاريخ  18فيفرؼ 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،بموجب:
 القرار رقـ  84المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  161المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  252المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  666المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ اآلثار
عموـ إنسانية  -عمـ اآلثار
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
إعبلـ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عموـ إنسانية واجتماعية
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس المدرسي
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع
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أ
أ
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مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 839
بعنوان جامعة الوادي في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
مؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99ال ّّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012
243
12
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
والمتضمف إنشاء جامعة الوادؼ،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  93المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بالمركزالجامعي الوادؼ ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  171المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بالمركز الجامعي الوادؼ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  264المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بالمركز الجامعي الوادؼ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  530المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بالمركز الجامعي الوادؼ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  253المؤرخ في  31أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة الوادؼ،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  507المؤرخ في  23جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إسبلمية"،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  667المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة الوادؼ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

244

 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،بموجب:
 القرار رقـ  93المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  171المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  264المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  530المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  253المؤرخ في  31أكتوبر ،2012 القرار رقـ  667المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الوادؼّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الوادي
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
الشريعة والقانوف
عموـ إنسانية واجتماعية
عموـ إسبلمية  -الشريعة
الفقو واألصوؿ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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عموـ إسبلمية  -أصوؿ الديف
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس

عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عموـ اجتماعية  -عمـ السكاف
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

العقيدة ومقارنة األدياف
الدعوة والثقافة اإلسبلمية
الكتاب والسنة
فمسفة عامة
عمـ النفس العيادؼ
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عمـ النفس المدرسي
إرشاد وتوجيو
تربية خاصة وتعميـ مكيف
عمـ النفس التربوؼ
عمـ السكاف
عمـ االجتماع

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 840
بعنوان جامعة الطارف في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012
242
12
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
والمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13ال ّمؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  265المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بالمركز الجامعي الطارؼ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  254المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة الطارؼ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الطارؼ في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة الطارؼ،
بموجب:
 القرار رقـ  265المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  254المؤرخ في  01أكتوبر .2012ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطارؼّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الطارف
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع
عموـ إنسانية واجتماعية

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 841
بعنوان جامعة غرداية في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012
248
12
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
والمتضمف إنشاء جامعة غرداية،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  106المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بالمركز الجامعي غرداية،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  173المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بالمركز الجامعي غرداية ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  266المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بالمركز الجامعي غرداية ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى الق ارر رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  507المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إسبلمية"،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  669المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة غرداية ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة  2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة غرداية ،في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
:3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة غرداية ،بموجب:
 الق ارر رقـ  106المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  173المؤرخ في  01جويمية  ،2009اغممعدؿ، القرار رقـ  266المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  669المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة غرداية
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
إعبلـ
الشريعة والقانوف
عموـ إسبلمية  -الشريعة
الفقو واألصوؿ
عموـ إنسانية واجتماعية
عمـ النفس العيادؼ
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس المدرسي
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 842
بعنوان جامعة قالمة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 273-01ّ
المتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية المفتوحة بعنواف
 وبمقتضى القرار رقـ  182المؤرخ في  07أوت  2008وّ
السنة الجامعية  2008-2007بجامعة قالمة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  85المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية السنة الجامعية  2009-2008بجامعة قالمة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  162المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة قالمة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  277المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة قالمة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  512المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة قالمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  256المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة قالمة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  670المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة قالمة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية" ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية" ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني
 وبمقتضى القرار رقـ  1051المؤرخ في  13أكتوبر  2015وّ
المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2016-2015بجامعة قالمة،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الب يداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" والمتضمف دراسةمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة قالمة ،في ميداف "عموـ
إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة قالمة ،بموجب:
 الق ارر رقـ  182المؤرخ في  07أوت ،2008 القرار رقـ  85المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  162المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  277المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  256المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  512المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  670المؤرخ في  24سبتمبر ،2013 القرار رقـ  1051المؤرخ في  13أكتوبر .2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قالمة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ اآلثار
عموـ إنسانية  -عمـ اآلثار
عمـ المكتبات والمعمومات
عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات
عموـ إنسانية واجتماعية
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة
أ
أ
أ
أ
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واالتصاؿ
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

إعبلـ
فمسفة عامة
عمـ النفس العيادؼ
عمـ االجتماع

أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 843
بعنوان جامعة جيجل في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 258-03ّ
المتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  86المؤرخ في  06ماؼ  2009والمت ّالجامعية  2009-2008بجامعة جيجل  ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  332المؤرخ في  08سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة جيجل ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  257المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة جيجل ،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  671المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة جيجل،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات

الجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04

ديسمبر ،2014

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016

يقــــــرر

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر.

وفي ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،بموجب:
 القرار رقـ  86المؤرخ في  06ماؼ  ،2009المعدؿ والمتمـ، -القرار رقـ  332المؤرخ في  08سبتمبر ،2010

 القرار رقـ  257المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 -القرار رقـ  671المؤرخ في  24سبتمبر .2013

ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجل ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"

الميدان

الفرع

عموـ إنسانية واجتماعية

عموـ اجتماعية  -عموـ التربية

التخصص

طبيعة

عمـ النفس التربوؼ

أ

عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ

إعبلـ

عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

عمـ االجتماع
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مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 844
بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012
247
12
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية ومينية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ  154المؤرخ في  07أوت  2008وّ
بعنواف السنة الجامعية  2008-2007بالمركز الجامعي خميس مميانة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  105المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بالمركز الجامعي خميس مميانة ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  174المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بالمركز الجامعي خميس مميانة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  416المؤرخ في  03جواف  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة خميس مميانة،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  672المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة خميس مميانة،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة  2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة ،في
ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة،

بموجب:
 القرار رقـ  154المؤرخ في  07أوت ،2008 القرار رقـ  105المؤرخ في  06ماؼ  ،2009المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  174المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  416المؤرخ في  03جواف ،2013 القرار رقـ  672المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
تكنولوجيا المعمومات والتوثيق
عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ
واالتصاؿ
إعبلـ
عموـ إنسانية واجتماعية
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
إرشاد وتوجيو
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع
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مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 845
بعنوان جامعة خنشمة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012
246
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قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
والمتضمف إنشاء جامعة خنشمة ،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل شيادات الميسانس األكاديمية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ  116المؤرخ في  20جواف  2007وّ
بعنواف السنة الجامعية  2007-2006بالمركز الجامعي خنشمة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  104المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بالمركز الجامعي خنشمة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  534المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بالمركز الجامعي خنشمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  585المؤرخ في  23جويمية  2014وّ
الجامعية  2015-2014بجامعة خنشمة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  321المؤرخ في  19جويمية  2015وّ
الجامعية  2016-2015بجامعة خنشمة،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016

 وبناء عمى محضر اجتماع المج نة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذ ا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،بموجب:
 القرار رقـ  116المؤرخ في  20جواف ،2007 -القرار رقـ  104المؤرخ في  06ماؼ ،2009

 القرار رقـ  534المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  585المؤرخ في  23جويمية ،2014 -القرار رقـ  321المؤرخ في  19جويمية .2015

ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خنشمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"

التخصص

طبيعة

الفرع

الميدان

عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ

إعبلـ

أ

عموـ اجتماعية  -عمـ النفس

عمـ النفس العيادؼ

أ

عمـ االجتماع

أ

عموـ إنسانية  -تاريخ

عموـ اجتماعية  -فمسفة

عموـ إنسانية واجتماعية

عموـ اجتماعية  -عمـ السكاف

عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع
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مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 846
بعنوان جامعة األغواط في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 270-01ّ
 2001والمتضمف إنشاء جامعة األغواط ،المعدؿ،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  87المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة األغواط،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  164المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة األغواط ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  278المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة األغواط ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  514المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة األغواط ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  705المؤرخ في  23جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إسبلمية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  674المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة األغواط،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
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 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة  2بتاريخ  18فيفرؼ 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،في ميداف
المادة

المادة

المادة
المادة

"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،بموجب:
 القرار رقـ  87المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  164المؤرخ في  01جويمية  ،2009المعدؿ، القرار رقـ  278المؤرخ في  07سبتمبر  ،2010المعدؿ، القرار رقـ  514المؤرخ في  04سبتمبر  ،2011المعدؿ، القرار رقـ  674المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواط ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
عموـ إنسانية واجتماعية
الفقو واألصوؿ
عموـ إسبلمية  -الشريعة
أنثربولوجيا عامة
عموـ اجتماعية  -األنثروبولوجيا
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة
أ
أ
أ
أ
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عموـ اجتماعية  -أرطوفونيا
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عموـ اجتماعية  -عمـ السكاف
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

أرطوفونيا
فمسفة عامة
عمـ النفس العيادؼ
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عمـ النفس المدرسي
تربية خاصة وتعميـ مكيف
عمـ السكاف
عمـ االجتماع

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 847
بعنوان جامعة معسكر في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 12-09ّ
والمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل شيادات الميسانس األكاديمية والمينية
 وبمقتضى القرار رقـ  117المؤرخ في  20جواف  2007وّ
المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2007-2006بالمركز الجامعي معسكر ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية المفتوحة بعنواف
 وبمقتضى القرار رقـ  180المؤرخ في  07أوت  2008وّ
السنة الجامعية  2008-2007بالمركز الجامعي معسكر،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  108المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة معسكر،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  165المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة معسكر،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  279المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة معسكر،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  515المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة معسكر،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  261المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة معسكر،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  675المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة معسكر،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27 -26أبريل 2016
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،بموجب:
 القرار الق ارر الق ارر القرار -القرار

رقـ
رقـ
رقـ
رقـ
رقـ

117
180
108
165
279

المؤرخ
المؤرخ
المؤرخ
المؤرخ
المؤرخ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

في
في
في
في
في

20
07
06
01
07

جواف ، 2007معدؿ ومتمـ،
أوت ،2008
ماؼ ،2009
جويمية ،2009
سبتمبر ،2010
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 القرار رقـ  515المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  261المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  675المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكرّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ اآلثار
عموـ إنسانية  -عمـ اآلثار
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عمـ النفس العيادؼ
عموـ إنسانية واجتماعية
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس المدرسي
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 848
بعنوان جامعة المدية في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 11-09ّ
والمتضمف إنشاء جامعة المدية،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  166المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة المدية،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  280المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة المدية،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  262المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة المدية،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  676المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة المدية ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني
 وبمقتضى القرار رقـ  1053المؤرخ في  13أكتوبر  2015وّ
المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2016-2015بجامعة المدية،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة  2بتاريخ  18فيفرؼ 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة المدية  ،في ميداف

"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة المدية ،بموجب:
 القرار رقـ  166المؤرخ في  01جويمية ،2009النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 القرار رقـ  280المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  262المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  676المؤرخ في  24سبتمبر ،2013 القرار رقـ  1053المؤرخ في  13أكتوبر .2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المديةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة المدية
في ميداف " عموـ إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميداف
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
إعبلـ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
عمـ النفس العيادؼ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عموـ إنسانية واجتماعية
إرشاد وتوجيو
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  849مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة مستغانم في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

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

المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  07يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 220-98ّ
المتمـ،
 1998والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل شيادات الميسانس األكاديمية و المينية
 وبمقتضى القرار رقـ  97المؤرخ في  20جواف  2007وّ
المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2007-2006بجامعة مستغانـ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل شيادات الميسانس األكاديمية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ  168المؤرخ في  07أوت  2008وّ
بعنواف السنة الجامعية  2008-2007بجامعة مستغانـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  98المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة مستغانـ ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة مستغانـ ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  281المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة مستغانـ ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  263المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة مستغانـ ،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،في ميداف

"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
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المادة  :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ،
بموجب:
 الق ارر رقـ  97المؤرخ في  20جواف  ،2007المعدؿ، الق ارر رقـ  168المؤرخ في  07أوت ،2008 القرار رقـ  98المؤرخ في  06ماؼ  ،2009المعدؿ، القرار رقـ  167المؤرخ في  01جويمية  ،2009المعدؿ، القرار رقـ  281المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  263المؤرخ في  01أكتوبر .2012ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ المكتبات والمعمومات
عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
إعبلـ
أرطوفونيا
عموـ اجتماعية  -أرطوفونيا
عموـ إنسانية واجتماعية
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عمـ النفس العيادؼ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس المدرسي
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 850
بعنوان جامعة المسيمة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 274-01ّ
 2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة ،المعدؿ والمتمـ،
مؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08ال ّالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية ومينية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ  159المؤرخ في  07أوت  2008وّ
بعنواف السنة الجامعية  2008-2007بجامعة المسيمة،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  101المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة المسيمة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  168المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة المسيمة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  282المؤرخ في  07سبتمير  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة المسيمة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  518المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة المسيمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  507المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إسبلمية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  814المؤرخ في  24أوت  2014وّ
الجامعية  2015-2014بجامعة المسيمة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  1014المؤرخ في  13أكتوبر  2015وّ
الجامعية  2016-2015بجامعة المسيمة،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
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يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،في ميداف

"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة،
بموجب:

 الق ارر رقـ  159المؤرخ في  07أوت  ،2008المعدؿ، -الق ارر رقـ  101المؤرخ في  06ماؼ ،2009

 -القرار رقـ  168المؤرخ في  01جويمية ،2009

 القرار رقـ  282المؤرخ في  07سبتمير ،2010 القرار رقـ  518المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 -القرار رقـ  814المؤرخ في  24أوت ،2014

 القرار رقـ  1014المؤرخ في  13أكتوبر .2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً

كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
الفرع

الميدان

عموـ إنسانية  -تاريخ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
عموـ إسبلمية  -الشريعة
عموـ اجتماعية  -فمسفة

عموـ إنسانية واجتماعية

عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية

عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

التخصص

طبيعة

اتصاؿ

أ

تاريخ عاـ
إعبلـ

أ
أ

الشريعة والقانوف

أ

عمـ النفس العيادؼ

أ

فمسفة عامة

أ

عمـ النفس العمل والتنظيـ

أ

عمـ االجتماع

أ

إرشاد وتوجيو
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مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 851
بعنوان جامعة وىران 1في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القغدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-84ّ
المتمـ،
 1984المتعمق بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  102المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة وىراف السانيا ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  139المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة وىراف السانيا ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  283المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة وىراف السانيا ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  519المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة وىراف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  265المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  679المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
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 وبمقتضى القرار رقـ  705المؤرخ في  23جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إسبلمية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  815المؤرخ في  24أوت  2014وّ
الجامعية  2015-2014بجامعة وىراف،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغ وجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة وىراف ،1في ميداف

"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة وىراف ،1بموجب:
 الق ارر رقـ  102المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  139المؤرخ في  01جويمية  ،2009المعدؿ، القرار رقـ  283المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  519المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  265المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  679المؤرخ في  24سبتمبر ،2013 القرار رقـ  815المؤرخ في  24أوت .2014ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىرافّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة وىران 1
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ المكتبات والمعمومات
عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات
تكنولوجيا المعمومات والتوثيق
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ
واالتصاؿ
إعبلـ
الشريعة والقانوف
عموـ إسبلمية  -الشريعة
عموـ إنسانية واجتماعية
الفقو واألصوؿ
اآلثار والفنوف اإلسبلمية
عموـ إسبلمية  -لغة عربية
التاريخ والحضارة اإلسبلمية
وحضارة إسبلمية
المغة العربية والدراسات القرآنية
العقيدة ومقارنة األدياف
عموـ إسبلمية  -أصوؿ الديف
الكتاب والسنة

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 852
بعنوان جامعة وىران 2في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  27ذؼ القعدة عاـ  1435الموافق  22سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 261--14ّ
 2014والمتضمف إنشاء جامعة وىراف ،2
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  102المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة وىراف السانيا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  139المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة وىراف السانيا ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  283المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة وىراف السانيا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  519المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة وىراف،
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  265المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  679المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  705المؤرخ في  23جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إسبلمية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  815المؤرخ في  24أوت  2014وّ
الجامعية  2015-2014بجامعة وىراف،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة وىراف ،2في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة وىراف،2
بموجب:
 الق ارر رقـ  102المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  139المؤرخ في  01جويمية  ،2009المعدؿ، القرار رقـ  283المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  519المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  265المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  679المؤرخ في  24سبتمبر ،2013 القرار رقـ  815المؤرخ في  24أوت .2014ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىرافّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة وىران 2
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
أرطوفونيا
عموـ اجتماعية  -أرطوفونيا
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عمـ النفس العيادؼ
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس المدرسي
عموـ إنسانية واجتماعية
إرشاد وتوجيو
تربية خاصة وتعميـ مكيف
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ النفس التربوؼ
عمـ السكاف
عموـ اجتماعية  -عمـ السكاف
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
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أ
أ
أ
أ
أ
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مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 853
بعنوان جامعة ورقمة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  02جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 210-01ّ
 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة ،المعدؿ والمتمـ،
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  100المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة ورقمة ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  140المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة ورقمة  ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  284المؤرخ في  07سبتمير  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة ورقمة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  266المؤرخ في  31أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة ورقمة ،المتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبنا ء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة ،في ميداف

"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة ،بموجب:
 الق ارر رقـ  100المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  140المؤرخ في  01جويمية ، 2009المعدؿ، القرار رقـ  284المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  266المؤرخ في  31أكتوبر  ،2012المتمـ.ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
أنثربولوجيا عامة
عموـ اجتماعية  -األنثروبولوجيا
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عمـ النفس العيادؼ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عموـ إنسانية واجتماعية
إرشاد وتوجيو
تربية خاصة وتعميـ مكيف
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ النفس التربوؼ
عمـ السكاف
عموـ اجتماعية  -عمـ السكاف
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 854
بعنوان جامعة أم البواقي في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

275

المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سبتمبر سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ 06-09ّ
لمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
وا
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  141المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة أـ البواقي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  285المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة أـ البواقي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  521المؤرخ في  07سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة أـ البواقي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  267المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة أـ البواقي ،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  681المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة أـ البواقي،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي ،في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
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المادة  :2ال تسرؼ أح كاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي،

بموجب:
المؤرخ في  01جويمية ،2009
 القرار رقـ ّ 141المؤرخ في  07سبتمبر ،2010
 القرار رقـ ّ 285المؤرخ في  04سبتمبر ،2011
 القرار رقـ ّ 521المؤرخ في  01أكتوبر .2012
 القرار رقـ ّ 267المؤرخ في  24سبتمبر .2013
 القرار رقـ ّ 681ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أـ البواقيّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
إعبلـ
أرطوفونيا
عموـ اجتماعية  -أرطوفونيا
عمـ النفس العيادؼ
عموـ إنسانية واجتماعية
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس المدرسي
إرشاد وتوجيو
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ النفس التربوؼ
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 855
بعنوان جامعة سعيدة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 10-09ّ
والمتضمف إنشاء جامعة سعيدة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  68المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة سعيدة ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  142المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة سعيدة ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  286المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة سعيدة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  682المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة سعيدة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" والمتضمف دراسةمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27 -26أبريل 2016
يقــــــرر
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،بموجب:
 القرار رقـ  68المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  142المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  286المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  682المؤرخ في  24سبتمبر .2013اء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار ابتد ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدةّ ،
الذؼ 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 ػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عموـ إنسانية واجتماعية
عمـ النفس العيادؼ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
إرشاد وتوجيو
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 856
بعنوان جامعة العموم اإلسالمية "األمير عبد القادر" في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المتضمف ّإنشاء جامعة العموـ
المؤرخ في  04أوت سنة  1984و
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 182-84ّ
ّ
المتمـ،
اإلسبلمية "األمير عبد القادر"
ّ
،المعدؿ و ّ
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية المفتوحة بعنواف
 وبمقتضى القرار رقـ  169المؤرخ في  07أوت  2008وّ
السنة الجامعية  2008-2007بجامعة العموـ اإلسبلمية "األمير عبد القادر" ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  70المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية السنة الجامعية  2009-2008بجامعة العموـ اإلسبلمية "األمير عبد القادر" ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  143المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة العموـ اإلسبلمية "األمير عبد القادر"،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  333المؤرخ في  08سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة العموـ اإلسبلمية "األمير عبد القادر"،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  523المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة العموـ اإلسبلمية "األمير عبد القادر"،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  16المؤرخ في  31جانفي  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة العموـ اإلسبلمية "األمير عبد القادر" ،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  507المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إسبلمية" ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  685المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة العموـ اإلسبلمية "األمير عبد القادر"،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة العموـ اإلسبلمية

"األمير عبد القادر" ،في ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة العموـ اإلسبلمية

"األمير عبد القادر" ،بموجب:
 الق ارر رقـ  169المؤرخ في  07أوت ،2008 القرار رقـ  70المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  143المؤرخ في  01جويمية  ،2009المعدؿ، القرار رقـ  333المؤرخ في  08سبتمبر ،2010 القرار رقـ  523المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  16المؤرخ في  31جانفي ،2012 القرار رقـ  685المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ اإلسبلمية "األمير عبد القادر"ّ ،
فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة العموم اإلسالمية "األمير عبد القادر"
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
طبيعة
التخصص
الفرع
الميدان
أ
عمـ اآلثار
عموـ إنسانية  -عمـ اآلثار
أ
حفع المخطوطات والوثائق
عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات
أ
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
عموـ إنسانية واجتماعية
أ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ
واالتصاؿ
أ
إعبلـ
الشريعة والقانوف
أ
عموـ إسبلمية  -الشريعة
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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عموـ إسبلمية  -لغة عربية وحضارة
إسبلمية
عموـ إسبلمية  -أصوؿ الديف

الفقو واألصوؿ
اآلثار والفنوف اإلسبلمية
التاريخ والحضارة اإلسبلمية
المغة العربية والدراسات القرآنية
العقيدة ومقارنة األدياف
الدعوة والثقافة اإلسبلمية
الكتاب والسنة

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 857
بعنوان جامعة سطيف 2في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 404-11ّ
والمتضمف إنشاء جامعة سطيف،2
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  270المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة سطيف،2
المتضمف إلحاؽ ليسانس مؤىمة بعنواف جامعة سطيف
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  06ماؼ  2013وّ
إلى جامعة سطيف،2
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  684المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة سطيف،2
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سطيف ،2في ميداف
المادة

المادة

المادة
المادة

"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة سطيف،2
بموجب:
 القرار رقـ  270المؤرخ في  01أكتوبر ، 2012 القرار رقـ  322المؤرخ في  06ماؼ ، 2013 القرار رقـ  684المؤرخ في  24سبتمبر . 2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيفّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سطيف 2
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ اآلثار
عموـ إنسانية  -عمـ اآلثار
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
عموـ إنسانية واجتماعية
أرطوفونيا
عموـ اجتماعية  -أرطوفونيا
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
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عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عموـ اجتماعية  -عمـ السكاف
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

عمـ النفس العيادؼ
عمـ النفس العمل والتنظيـ
إرشاد وتوجيو
عمـ النفس التربوؼ
عمـ السكاف
عمـ االجتماع

أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 858
بعنوان جامعة سيدي بمعباس في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 141-89ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل شيادات الميسانس األكاديمية والمينية
 وبمقتضى القرار رقـ  103المؤرخ في  20جواف  2007وّ
المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2007-2006بجامعة سيدؼ بمعباس ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة سيدؼ بمعباس،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  334المؤرخ في  08سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة سيدؼ بمعباس،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  525المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة سيدؼ بمعباس،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  271المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة سيدؼ بمعباس،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة  2بتاريخ 18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة  2بتاريخ  27 -26ابريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس ،في
المادة

المادة

المادة
المادة

ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس،
بموجب:
 القرار رقـ  103المؤرخ في  20جواف ، 2007 القرار رقـ  71المؤرخ في  06ماؼ ، 2009 القرار رقـ  334المؤرخ في  08سبتمبر ، 2010 القرار رقـ  525المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  271المؤرخ في  01أكتوبر . 2012ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدؼ بمعباس ّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ المكتبات والمعمومات
عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عموـ إنسانية واجتماعية
عمـ النفس العيادؼ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس التربوؼ
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 859
بعنوان جامعة سكيكدة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ الع
ّ
الي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 272-01ّ
المتمـ،
 ،2001والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية ومينية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ  163المؤرخ في  07أوت  2008وّ
بعنواف السنة الجامعية  2008-2007بجامعة سكيكدة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  69المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية السنة الجامعية  2009-2008بجامعة سكيكدة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  288المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة سكيكدة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  273المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة سكيكدة،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
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 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  687المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة سكيكدة،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة ،في ميداف

"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكا ـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة ،بموجب:
القرر رقـ  163المؤرخ في  07أوت ،2008
 ا القرار رقـ  69المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  288المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  273المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  687المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
إعبلـ
عمـ النفس العيادؼ
عموـ إنسانية واجتماعية
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عمـ النفس التربوؼ
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 860
بعنوان جامعة سوق أىراس في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 245-12ّ
والمتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  103المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بالمركز الجامعي سوؽ أىراس،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  177المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بالمركز الجامعي سوؽ أىراس،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة سوؽ أىراس،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
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 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  688المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013جامعة سوؽ أىراس،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس ،في

ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس،

بموجب:
 القرار رقـ  103المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  177المؤرخ في  01جويمية 2009 القرار رقـ  272المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  688المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراسّ ،
القرار الذؼ 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 ػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

الثالثي الثالث 2016

289

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سوق أىراس
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
إعبلـ
عموـ إنسانية واجتماعية
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 861
بعنوان جامعة تبسة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 08-09ّ
والمتضمف إنشاء جامعة تبسة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  89المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة تبسة،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  147المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة تبسة،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  335المؤرخ في  08سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة تبسة،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  689المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة تبسة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

290

 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 وبمقتضى المقرر رقـ  116المؤرخ في 20أكتوبر  2005والمتضمف تحديد قائمة مؤسسات التعميـ العاليالمؤىمة لضماف تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس " نظاـ جديد" لمسنة الجامعية  ، 2006-2005المعدؿ

والمتمـ،

 -وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات

الجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04

ديسمبر ،2014

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،في ميداف "عموـ
إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،بموجب:
 -القرار رقـ  89المؤرخ في  06ماؼ  ،2009المعدؿ والمتمـ،

 القرار رقـ  147المؤرخ في  01جويمية  ،2009المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  335المؤرخ في  08سبتمبر  ،2010المعدؿ -القرار رقـ  689المؤرخ في  24سبتمبر ،2013

 -المقرر رقـ  116المؤرخ في 20أكتوبر  ،2005المعدؿ والمتمـ.

ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا الق ارر
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ المكتبات والمعمومات
عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
عموـ إنسانية واجتماعية
إعبلـ
أنثربولوجيا عامة
عموـ اجتماعية  -األنثروبولوجيا
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 862
بعنوان جامعة تيارت في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 271-01ّ
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،المعدؿ والمتمـ،

األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  148المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة تيارت،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  289المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة تيارت،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  542المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة تيارت،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  275المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة تيارت،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،

 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،

 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 -وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات

الجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04

ديسمبر ،2014

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ . 2016

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016

يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،في ميداف
"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر.
وفي ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،بموجب:
 القرار رقـ  148المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  289المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  542المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  275المؤرخ في  01أكتوبر .2012ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارت ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عمـ النفس العيادؼ
عموـ إنسانية واجتماعية
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 863
بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  01أوت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 139-89ّ
المتمـ،
 1989و المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  94المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة تيزؼ وزو،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  149المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة تيزؼ وزو،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  290المؤرخ في  07سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة تيزؼ وزو،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  543المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة تيزؼ وزو،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  691المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة  2بتاريخ  18فيفرؼ 2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،في ميداف

"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو،

بموجب:
 القرار رقـ  94المؤرخ في  06ماؼ ، 2009 القرار رقـ  149المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  290المؤرخ في  07سبتمبر ،2010 القرار رقـ  543المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  691المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو
في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ
واالتصاؿ
إعبلـ
أنثربولوجيا عامة
عموـ اجتماعية  -األنثروبولوجيا
أرطوفونيا
عموـ اجتماعية  -أرطوفونيا
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عمـ النفس العيادؼ
عموـ إنسانية واجتماعية
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس المدرسي
إرشاد وتوجيو
تربية خاصة وتعميـ مكيف
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ النفس التربوؼ
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 864
بعنوان جامعة تممسان في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
لمؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99ا ّّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 138-89ّ
المتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية ومينية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ  106المؤرخ في  20جواف  2007وّ
بعنواف السنة الجامعية  2007-2006بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية ومينية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ  164المؤرخ في  07أوت  2008وّ
بعنواف السنة الجامعية  2008-2007بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  95المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  150المؤرخ في  01جويمية  2009وّ
الجامعية  2010-2009بجامعة تممساف،
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المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  336المؤرخ في  08سبتمبر  2010وّ
الجامعية  2011-2010بجامعة تممساف ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  277المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بجامعة تممساف،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  692المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2012-2011بجامعة تممساف،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  705المؤرخ في  23جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إسبلمية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى المقرر رقـ  116المؤرخ في 20أكتوبر  2005والمتضمف تحديد قائمة مؤسسات التعميـ العاليالمؤىمة لضماف تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس "نظاـ جديد" لمسنة الجامعية  ، 2006-2005المعدؿ،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27 -26أبريل 2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،في ميداف

"عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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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 إنسانية واجتماعية" المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،بموجب:
 القرار رقـ  106المؤرخ في  20جواف ،2007 القرار رقـ  164المؤرخ في  07أوت ،2008 القرار رقـ  95المؤرخ في  06ماؼ ، 2009 القرار رقـ  150المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرار رقـ  336المؤرخ في  08سبتمبر  ،2010المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  277المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  692المؤرخ في  24سبتمبر .2013 المقرر رقـ  116المؤرخ في 20أكتوبر  ،2005المعدؿ.ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

عموـ إنسانية
واجتماعية

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـلحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
عمـ اآلثار
عموـ إنسانية  -عمـ اآلثار
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
الفقو واألصوؿ
عموـ إسبلمية  -الشريعة
عموـ إسبلمية  -لغة عربية وحضارة إسبلمية المغة العربية والدراسات القرآنية
العقيدة ومقارنة األدياف
عموـ إسبلمية  -أصوؿ الديف
أنثربولوجيا عامة
عموـ اجتماعية  -األنثروبولوجيا
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عمـ النفس العيادؼ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس العمل والتنظيـ
تربية خاصة وتعميـ مكيف
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ النفس التربوؼ
عمـ السكاف
عموـ اجتماعية  -عمـ السكاف
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 865
بعنوان المركز الجامعي عين تيموشنت في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  06رجب عاـ  1429الموافق  09يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 205-08ّ
والمتضمف إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنت،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  695المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية السنة الجامعية  2014-2013بالمركز الجامعي عيف تيموشنت،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي عيف
تيموشنت ،في ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي عيف
تيموشنت ،بموجب:
 القرار رقـ  695المؤرخ في  24سبتمبر . 2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عيف تيموشنت ،ك ّل فيما يخصو
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لعين تيموشنت
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عموـ إنسانية واجتماعية
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 866
بعنوان جامعة البيض في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق  09سبتمبر سنة
204
10
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
 2010والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  108المؤرخ في  06ماؼ  2009وّ
الجامعية  2009-2008بالمركز الجامعي البيض،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  233المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بالمركز الجامعي البيض،
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 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27 -26أبريل 2016
يقــــــرر

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي البيض ،في
ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أ حكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي
البيض ،بموجب:
 الق ارر رقـ  108المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  233المؤرخ في  01أكتوبر .2012ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي البيضّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لمبيض
في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
عموـ إنسانية واجتماعية
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
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أ
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مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 867
بعنوان المركز الجامعي غميزان في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

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

المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  09يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 206-08ّ
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  537المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية السنة الجامعية  2012-2011بالمركز الجامعي غميزاف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  235المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بالمركز الجامعي غميزاف ،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ إنسانية» ،المعدؿ،

 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف «عموـ إنسانية واجتماعية» فرع «عموـ اجتماعية» ،المعدؿ،

 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

متضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  1027المؤرخ في  13أكتوبر  2015والّ
الجامعية  2016-2015بالمركز الجامعي غميزاف ،
 -وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات

الجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04

ديسمبر ،2014

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل.2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي غميزاف ،في
ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي
غميزاف  ،بموجب:
 القرار رقـ  537المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  235المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  1027المؤرخ في  13أكتوبر .2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي غميزاف ّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لغميزان
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
اتصاؿ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
فمسفة عامة
عموـ اجتماعية  -فمسفة
عموـ إنسانية واجتماعية
عمـ النفس العيادؼ
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس العمل والتنظيـ
إرشاد وتوجيو
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 868
بعنوان المركز الجامعي تمنراست في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16أوت سنة 2005
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 301-05ّ
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست ،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  539المؤرخ في  04سبتمبر  2011وّ
الجامعية  2012-2011بالمركز الجامعي تمنراست،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  236المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بالمركز الجامعي تمنراست،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،

 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،

المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  699المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بالمركز الجامعي تمنراست ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  07أكتوبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بالمركز الجامعي تمنراست ،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 -وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات

الجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04

ديسمبر ،2014

 وبن اء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة  2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي تمنراست،

في ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي

تمنراست ،بموجب:
 القرار رقـ  539المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  236المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  699المؤرخ في  24سبتمبر  ،2013المعدؿ، القرار رقـ  712المؤرخ في  07أكتوبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي تمنراستّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لتمنراست
في ميدان " عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ اآلثار
عموـ إنسانية  -عمـ اآلثار
أرطوفونيا
عموـ اجتماعية  -أرطوفونيا
عمـ النفس العيادؼ
عموـ إنسانية واجتماعية
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عمـ النفس العمل والتنظيـ
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 869
بعنوان المركز الجامعي تيبازة في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة
302
11
قـ
ر
التنفيذؼ
ـ
المرسو
وبمقتضى
ّ
 2011والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  237المؤرخ في  01أكتوبر  2012وّ
الجامعية  2013-2012بالمركز الجامعي تيبازة،
 وبمقتضى القرار رقـ  505المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ إنسانية"،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  506المؤرخ في  23جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتليسانس ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" فرع "عموـ اجتماعية"،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  701المؤرخ في  24سبتمبر  2013وّ
الجامعية  2014-2013بالمركز الجامعي تيبازة،
 وبمقتضى القرار رقـ  502المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ إنسانيةواجتماعية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  1030المؤرخ في  13أكتوبر  2015وّ
الجامعية  2016-2015بالمركز الجامعي تيبازة ،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة  2بتاريخ  18فيفرؼ .2016
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ إنسانية واجتماعية"والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة قسنطينة 2بتاريخ  27-26أبريل .2016
يقــــــرر

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي تيبازة ،في

ميداف "عموـ إنسانية واجتماعية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 إنسانية واجتماعية" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي تيبازة،
بموجب:
 القرار رقـ  237المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  701المؤرخ في  24سبتمبر ،2013 القرار رقـ  1030المؤرخ في  13أكتوبر .2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي تيبازة ّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لتيبازة
في ميدان "عموم إنسانية واجتماعية"
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ اآلثار
عموـ إنسانية  -عمـ اآلثار
تاريخ عاـ
عموـ إنسانية  -تاريخ
عمـ النفس المدرسي
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
عموـ إنسانية واجتماعية
عمـ النفس التربوؼ
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يتمم ممحق القرار رقم828المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 870
ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بغميزان في ميدان "عموم المادة"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
مؤرخ في  06رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 206-08المتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  828المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانسبعنواف المركز الجامعي بغميزاف في ميداف "عموـ المادة".

2015
2008
2013
المؤىمة
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  828المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركزالجامعي بغميزاف في ميداف "عموـ المادة".
المادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ 828المؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الميدان
عموـ المادة

الفرع
فيزياء

التخصص
فيزياء المواد

طبيعة
أ

.....................................الباقي بدون تغيير......................................

كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بغميزافّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 871
بعنوان المركز الجامعي لتمنراست في ميدان "رياضيات واعالم آلي"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 وبمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125 -15المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 301-05ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
المؤرخ في  03نوفمبر ،2011
 وبمقتضى القرار رقـ 712ّ
ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
المؤرخ في  26مارس ،2012
 وبمقتضى القرار رقـ 75ّ
ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  28جويمية  ،2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات
 وبمقتضى القرار رقـ 497ّ
المعدؿ،
ليسانس ميداف "رياضيات واعبلـ آلي"،
ّ
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  24سبتمبر 2013
 وبمقتضى القرار رقـ 699ّ
ّ
المعدؿ،
الجامعية  2014 – 2013بالمركز الجامعي تمنراست،
ّ
المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "رياضيات واعبلـ
 وبمقتضى القرار رقـ 505ّ
آلي" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  24جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة
 وبمقتضى القرار رقـ 645ّ
ليسانس في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" فرع "رياضيات"،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  24جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة
 وبمقتضى القرار رقـ 646ّ
ليسانس في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" فرع "إعبلـ آلي"،
 وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ  17و 18مارس ،2015
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات المي سانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  28و 29أبريل .2015
يقــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي لتمنراست،
في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" المؤىمة بعنواف المركز جامعي بتمنراست،
بموجب:
المؤرخ في  24سبتمبر .2013
 القرار رقـ ّ 699ابتداء مف السنة الجامعية .2016-2015
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتمنراستّ ،
ىذا القرار الذؼ 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 ػػ

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لتمنراست
في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
التخصص
الفرع
الميدان
رياضيات
رياضيات
رياضيات واعبلـ آلي

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  26جويمية  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم ّ 872
بعنوان جامعة بومرداس في ميدان "رياضيات واعالم آلي"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 وبمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  7صفر عاـ  1419الموافق  2يونيوسنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 189-98ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضىالمرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تسوية شيادات الميسانس األكاديمية و المينية
المؤرخ في  20جواف  2007و
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 92ّ
المفتوحة بعنواف السنة الجامعية ،2005-2004
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01جويمية  2009و
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 158ّ
الجامعية  2010-2009بجامعة بومرداس ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  07سبتمبر  2010و
 وبمقتضى القرار رقـ 275ّ
ّ
الجامعية  2011-2010بجامعة بومرداس،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
المؤرخ في  03نوفمبر  2011و
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 712ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
تضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ 75ّ
المؤرخ في  26مارس 2012والم ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  28جويمية 2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 497المعدؿ،
ليسانس ميداف "رياضيات واعبلـ آلي"،
ّ
مؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "رياضيات واعبلـ
 وبمقتضى القرار رقـ  505ال ّآلي" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  24جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة
 وبمقتضى القرار رقـ 645ّ
ليسانس في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" فرع "رياضيات "،
المؤرخ في  24جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة
 وبمقتضى القرار رقـ 646ّ
ليسانس في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" فرع "إعبلـ آلي"،
المؤرخ في  20أكتوبر  2005الذؼ يحدد قائمة مؤسسات التعميـ العالي المؤىمة
 وبمقتضى المقرر رقـ 116ّ
لضماف تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس "نظاـ جديدؼ" لمسنة الجامعية ،2006-2005
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيويةوالمتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" والمتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ  17و 18مارس ،2015
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" والمتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة تممساف بتاريخ  28و 29أبريل .2015
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "رياضيات واعبلـ آلي" المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس ،بموجب:
المؤرخ في  20أكتوبر ،2005
 المقرر رقـ ّ 116المؤرخ في  20جواف ،2007
 القرار رقـ ّ 92المعدؿ،
المؤرخ في  1جويمية ّ ،2009
 القرار رقـ ّ 158المؤرخ في  07سبتمبر .2010
 القرار رقـ ّ 275ابتداء مف السنة الجامعية .2016-2015
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة بومرداسّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس
في ميدان " رياضيات واعالم آلي "
التخصص
الفرع
الميدان
ىندسة نظـ المعمومات والبرمجيات
إعبلـ آلي
نظـ معموماتية
رياضيات واعبلـ آلي
رياضيات
رياضيات

طبيعة
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  13أكتوبر  2015الذي
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يتمم ممحق القرار رقم 1098
قـرار رقم 873
ّ
ّ
يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بغميزان في ميدان "رياضيات واعالم آلي"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
مؤرخ في  06رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 206-08المتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
ع
بي
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
رقـ
التنفيذؼ
وبمقتضىالمرسوـ
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  13أكتوبر  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
 وبمقتضى القرار رقـ 1098ّ
بعنواف المركز الجامعي بغميزاف في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي"،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر

المؤرخ في  13أكتوبر  2015والمتضمف
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ 1098
ّ
مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بغميزاف في ميداف "رياضيات واعبلـ
آلي".
المؤرخ في  13أكتوبر  ،2015عمى النحو التالي:
المادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ ّ 1098
الميدان
رياضيات واعبلـ آلي

الفرع
إعبلـ آلي

طبيعة
أ

التخصص
نظـ معموماتية

...................................الباقي بدون تغيير.........................................
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بغميزافّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  558المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 874
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أدرار في ميدان "رياضيات واعالم آلي"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ269-01ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
2001
ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  558المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة أدرار في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي"،
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  558المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة أدرار في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي".
المادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  558المؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الميدان
رياضيات واعبلـ آلي

التخصص
ىندسة نظـ المعمومات والبرمجيات

الفرع
إعبلـ آلي

طبيعة
أ

.................................الباقي بدون تغيير.......................................
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أدرارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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المؤرخ في  26جويمية  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  562المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 875
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية في ميدان "رياضيات واعالم آلي"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق 14
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 218-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق 30
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  562المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات فيبعنواف جامعة بجايةفي ميداف "رياضيات واعبلـ آلي"،

مايو سنة 2015
يوليو سنة 1998
يناير سنة 2013
الميسانس المؤىمة

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  562المؤرخ في  05أوت  ،2015المذكور أعبله
والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة بجاية في ميداف "رياضيات واعبلـ
آلي".
المادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  562المؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الميدان

رياضيات واعبلـ آلي

الفرع
إعبلـ آلي
رياضيات

التخصص
نظـ معموماتية
إحصاء والمعالجة اآللية لممعطيات

طبيعة
أ
ـ

...................................الباقي بدون تغيير........................................
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  583المؤرخ في  05أوت 2015
قرار رقم 876
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سطيف 1في ميدان "رياضيات واعالم آلي"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 140-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  583المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة أدرار في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي"،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  583المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سطيف  1في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي".
المادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  583المؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الميدان

رياضيات واعبلـ آلي

التخصص
تسيير أنظمة المعمومة
النمذجة واتخاذ القرار

الفرع
إعبلـ آلي
رياضيات

طبيعة
ـ
ـ

......................................الباقي بدون تغيير......................................
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيفّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  570المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 877
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة غرداية في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 248-12المتضمف إنشاء جامعة غرداية،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضىالمرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  570المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة غرداية في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي"،
يقــــــرر

المادة األولى::ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ 570المؤرخ في  05أوت  ،2015المذكور
أعبلىوالمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة غردايةفي ميداف "رياضيات
واعبلـ آلي".
المادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  570المؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الميدان
رياضيات واعبلـ آلي

الفرع
رياضيات

التخصص
رياضيات

طبيعة
أ

.......................................الباقي بدون تغيير....................................
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غردايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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المؤرخ في  26جويمية  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  594المؤرخ في  05أوت  2015المتضمن
قرار رقم 878
ّ
مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لمنعامة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق  9سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 205-10ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  594المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانسبعنواف المركز الجامعي لمنعامة في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي".
يقــــــرر

2015
2010
2013
المؤىمة

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تتميـ ممحق القرار رقـ 594المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة

التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف المركز الجامعي لمنعامة في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي".
المادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  594المؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الميدان
رياضيات واعبلـ آلي

الفرع
إعبلـ آلي

التخصص
نظـ معموماتية

طبيعة
أ

.......................................الباقي بدون تغيير.......................................
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لمنعامةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يتمم ممحق القرار رقم 575المؤرخ في  05أوت 2015
قرار رقم 879
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط في ميدان "رياضيات واعالم آلي"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 270-01ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
 2001و
ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  575المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة األغواط في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي".
يقــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

315

المادة األولى:ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ 575المؤرخ في  05أوت  ،2015المذكور أعبله
والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة األغواط في ميداف "رياضيات
واعبلـ آلي".
المادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  575المؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الميدان
رياضيات واعبلـ آلي

التخصص
نظـ معموماتية

الفرع
إعبلـ آلي

طبيعة
أ

....................................الباقي بدون تغيير........................................
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواطّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يعدل ممحق المقرر رقم  89المؤرخ في  15سبتمبر 2007
قـرار رقم 880
ّ
السنة الجامعية 2008-2007
المتضمن فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
مؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة  1984المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  214-84ال ّالمتمـ،
بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المقرر رقـ  89المؤرخ في  15سبتمبر  2007والمتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةالسنة الجامعية .2008-2007
بعنواف ّ
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق المقرر رقـ  89المؤرخ في  15سبتمبر  2007والمتضمف فتح
السنة الجامعية .2008-2007
ماستر األكاديمية والمينية المفتوحة بعنواف ّ
المادة  :2يعدؿ ممحق المقرر رقـ 89المؤرخ في  15سبتمبر  ،2007عمى النحو التالي:
جامعة عنابة
الميدان

الفرع

عموـ وتكنولوجيا

ىندسة منجمية

التخصص
تثميف المواد المعدنية
استغبلؿ المناجـ

طبيعة
أ
أ

......................................الباقي بدون تغيير......................................
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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المؤرخ في  26جويمية  ،2016يعدل ممحق القرار رقم  286المؤرخ في  01أكتوبر2012
قرار رقم 881
ّ

السنة الجامعية  2013-2012بجامعة عنابة
المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 214-84ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  286المؤرخ في  01أكتوبر  2012والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف ّالجامعية  2013-2012بجامعة عنابة.
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  286المؤرخ في  01أكتوبر  2012والمتضمف

السنة الجامعية  2013-2012بجامعة عنابة.
تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
المادة  :2يعدؿ ممحق القرار رقـ286المؤرخ في01أكتوبر ،2012عمى النحو التالي:
الميدان

عموـ وتكنولوجيا

الفرع
ىندسة معمارية وعمراف
ىندسة منجمية

التخصص
ىندسة معمارية
بناء المناجـ

طبيعة
أ
أ

.....................................الباقي بدون تغيير.....................................
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  26جويمية  ،2016يعدل ممحق القرار رقم  754المؤرخ في  12أوت 2014
قرار رقم 882
ّ
السنة الجامعية  2015-2014بجامعة سوق أىراس
المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المتضمف
المؤرخ  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 245-12ّ
إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  754المؤرخ في  12أوت  2014والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف ّالجامعية  2015-2014بجامعة سوؽ أىراس.
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يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  754المؤرخ في  12أوت  2014والمتضمف تأىيل
السنة الجامعية  2015-2014بجامعة سوؽ أىراس.
الماستر المفتوحة بعنواف ّ

المادة  :2يعدؿ ممحق القرار رقـ  754المؤرخ في  12أوت  ،2014عمى النحو التالي:
الميدان
عموـ إنسانية واجتماعية

الفرع
عموـ اجتماعية – عمـ االجتماع

التخصص
عمـ االجتماع انحراؼ وجريمة

طبيعة
أ

......................................الباقي بدون تغيير........................................
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  883مؤرخ في  26جويمية  ،2016يعدل ممحق القرار رقم  758المؤرخ في  12أوت 2014
المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2015-2014بجامعة تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  138-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة 1989المتضمف إنشاء جامعة تممساف ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  758المؤرخ في  12أوت  2014والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2015-2014بجامعة تممساف.
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  758المؤرخ في  12أوت  2014والمتضمف تأىيل
السنة الجامعية  2015-2014بجامعة تممساف.
الماستر المفتوحة بعنواف ّ
المادة  :2يعدؿ ممحق القرار رقـ  758المؤرخ في  12أوت  ،2014عمى النحو التالي:
الميداف
عموـ إنسانية واجتماعية

الفرع
عموـ اجتماعية – عمـ االجتماع

التخصص
عمـ االجتماع الحضرؼ

طبيعة
أ

.......................................الباقي بدون تغيير.......................................
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممساف ،كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
الذؼ سينشر في النشرة ّ
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قـرار رقم  884مؤرخ في  26جويمية  ،2016يعدل ممحق القرار رقم  638المؤرخ في  24سبتمبر 2014
المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان السنة الجامعية  2014-2013بجامعة تممسان

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4ابريل سنة  1999المتضمفالمتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  138-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  638المؤرخ في  24سبتمبر 2013ّ
الجامعية  2014-2013بجامعة تممساف.
 وبمقتضى القرار رقـ  1194المؤرخ في  14ديسمبر  2014المتضمف تعديل ممحق القرار رقـ  638المؤرخ في 24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2014-2013بجامعة تممساف.
يقــــرر
المتضمف تأىيل
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار الى تعديل القرار رقـ  638المؤرخ في  24سبتمبر 2013
ّ
الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2014-2013بجامعة تممساف.
المادة  :2يعدؿ ممحق القرار رقـ  638المؤرخ في  24سبتمبر  ،2013والمذكور أعبله عمى النحو التالي:
الميدان

الفرع

عموـ وتكنولوجيا

ىندسة صناعية

التخصص
سبلسل لوجيستيكية
ىندسة اإلنتاج
ىندسة األنظمة
إدارة اليندسة
أمف وسبلمة التشغيل

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

.......................................الباقي بدون تغيير.......................................
المادة  :3يمغى جميع أحكاـ القرار رقـ  1194المؤرخ في  14ديسمبر  2014والمذكور أعبله،
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممساف ،كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
الذؼ سينشر في النشرة ّ
حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  886مؤرخ في  26جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة
المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بقسنطينة.
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  163-10المؤرخ في  15رجب عاـ  1431الموافق  28يونيو سنة 2010والمتضمف إنشاء المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بقسنطينة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو،
يــقــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  24مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  571-51المؤرخ في  2رمضاف عاـ 5347
الموافق  53يونيو سنة  ،2151والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بقسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بقسنطينة ،طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة التحضيرية في العموم االقتصادية
 - 1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

 -بوراس احمد

 عقوف عمر بوىالي دمحم -بممجات سميرة

 بف قدوار صالح - 2األعضاء المنتخبون:
االسم والمقب

 قصير ابراىيـ زعيوة رضا-

بف حافع حمزة
قندوز طيب
سعدوني الياـ
دحدوح ندير ىبليمي
عميروش ياسيف
بوعزيز نيياد

والتجارية وعموم التسيير بقسنطينة،

الصفة
رئيسا

عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثمة الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف،

ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ،

الصفة

القطاع

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ،
ممثل منتخب عف األساتذة االمشاركيف،
ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثمة منتخبة عف الطمبة

عضو
عضو

ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ذوؼ مصف األستاذية،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
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قـرار رقم  887مؤرخ في  26جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  217-08المؤرخ في  11رجب عاـ  1429الموافق  14يوليو غشت سنة 2008والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمرؼ إلى مدرسة خارج الجامعة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة  24منو،
يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  23مف المرسوـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ  571-51المؤرخ في  2رمضاف عاـ
 5347الموافق  53يونيو سنة  ، 2151والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمرؼ.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمرؼ طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا
القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 - 1األعضاء المعينون:
-

االسم والمقب

عبادلية دمحم الطاىر
خنوؼ عزالديف
بولساف مولود
بدراني بف يوسف
بوجمعة ميدؼ
دمحم بوزياف الشريف
عكوش عبدالمالؾ
جمعي احمد
عميمي جماؿ
مسكرؼ دمحم
حميطوش موال
كسيرة دمحم

حـرر بالجزائر في  26جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري.
الصفة
رئيسا
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
ممثل

القطاع

الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
الوزير المكمف بالمالية،
الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
الوزير المكمف بالتكويف و التعميـ المينييف،
السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ،
الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية،
الوزير المكمف بالطاقة،
الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصبلح المستشفيات،
الوزير
الوزير
الوزير
الوزير

المكمف
المكمف
المكمف
المكمف

بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية.
بالموارد المائية والبيئة،
بالصناعة والمناجـ.
الفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ.
الثالثي الثالث 2016

321

 - 2األعضاء المنتخبون:
-

االسم والمقب

حاج صادوؽ احمد
رسوؿ عبدالعزيز
جبلب دمحم
ببللي منير
زيباؾ عصاـ
بسالـ عبد العزيز
بف عميروش حبيبة
رباحي بومديف
ولد بابا عمي عبدالحق
دبيب ايوب

الصفة

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التييئة وىندسة الرؼ،
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ السقي وتصريف المياه،
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرؼ الحضرؼ،
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
ممثل منتخب عف األساتذة المشاركيف،
ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
ممثل منتخب عف الطمبة،
ممثل منتخب عف الطمبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  888مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة األلمانية بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  141-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق 23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة األلمانية بكمية اآلداب والمغات والفنوفً
المؤرخ في  29أكتوبر .2014
بمعباس
سيدؼ
ليابس
جيبللي
بجامعة
ّ
ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة األلمانية بكمية اآلداب والمغات والفنوف
بجامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة األلمانية بكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة
جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق بالقرار رقم  888المؤرخ في  27جويمية  2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم المغة األلمانية بكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

الرقم

االسم والمقـب

الصفـة

1

شعباني دمحم

أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

2

دويؾ فتيحة

رئيس القسـ

3

نوالي غوتي

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

4

مدغار عبد الكريـ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

5

بمود وردة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

6

الكبير مميكة

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  889مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  141-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة جيبللي
 ًالمؤرخ في  23فيفرؼ .2015
ليابس -سيدؼ بمعباس ّ
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة
جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة جيبللي ليابس-

سيدؼ بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25

ممحق بالقرار رقم  889المؤرخ في  27جويمية  2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنون بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الصفـة
االسم والمقـب

قروج نور الديف

عقاؽ قادة
عروسي دمحم مراد
رفاس سميرة
سعيد عكاشة
مقدـ خديجة
بوعجاج سيدؼ دمحم فاروؽ
دويؾ فتيحة
خرواع توفيق
بركة لخضر
مبلؾ جيبللي
وراد بمعباس
ديف اليناني أحمد
شعباني دمحم
كاممي بمحاج
صبار نور الديف
بوتفميقة يمينة
ميسورؼ بمعباس
بجاوؼ فوزية
بف عامر حسيبة
بوخموشة الياس
شرقي نورية
بمبشير لحسف
قرقوػ ادريس
دويؾ كريمة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ المغة االنجميزية
ّ

عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
نائبة العميد مكّمفة بما بعد ّ
رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا
رئيسة قسـ المغة الفرنسية
رئيس قسـ المغة االنجميزية
رئيسة قسـ المغة األلمانية
رئيس قسـ الفنوف
رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا
رئيسة المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية
رئيس المجنة العممية لقسـ المغة االنجميزية
رئيس المجنة العممية لقسـ الفنوف
رئيس المجنة العممية لقسـ المغة األلمانية
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ المغة الفرنسية
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ المغة االنجميزية
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الفنوف
ممّثمة األساتذة ذوؼ
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الفنوف
ممثّل األساتذة ذوؼ
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقـم  890مـؤرخ في  27جويمية  2016يحـدد القائمـة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  141-89المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس
ّ
 ً 11جويمية .2016
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ،وفقا لمجدوؿ

الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  891المؤرخ في  27جويمية  2116الذي يحـدد القائمـة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

الرقم االسم والمقـب
 1خالفي عمي
 2مغاشو مراد
3

مؤذف قادة

4

بف رمضاف نور الديف

5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21

فبلح دمحم كريـ
بوخمدة فاروؽ عبلؿ
حجرؼ سمير
لعوج زواوؼ
أومنصور عبد الرحمف
بف يحي دمحم
مجاود دمحم
كراجي مصطفى
عقاؽ قادة
برادعي سنوسي
لعوج سمير
قندوزؼ الطيب
داني الكبير معاشو
بف داود عبد البر
تاجر عبد القادر
قروج نور الديف
لونيسي ابراىيـ

الصفـة
مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي لمجامعة
طور الثالث والتأىيل الجامعي
بالتكويف العالي في ال ّ
نائب مدير الجامعة مكّمف ّ
التدرج
والبحث العممي وكذا التّكويف العالي في ما بعد ّ
طوريف األّوؿ والثّاني والتّكويف
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتّكويف العالي في ال ّ
درج
المتواصل و ّ
الشيادات وكذا التّكويف العالي في التّ ّ
نائب مدير الجامعة مكّمف بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ
والتظاىرات العممية
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واإلسشراؼ والتوجيو
عميد كمية التكنولوجيا
عميد كمية اليندسة الكيربائية
عميد كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
عميد كمية العموـ الدقيقة
عميد كمية عموـ الطبيعة والحياة
عميد كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
عميد كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
عميد كمية اآلداب والمغات والفنوف
عميد كمية الطب
رئيس المجمس العممي لكمية التكنولوجيا
رئيس المجمس العممي لكمية الطب
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
رئيس المجمس العممي لكمية اليندسة الكيربائية
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة
رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف
رئيس المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
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22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
41
42
43
44
45
46

تومي فوزية
قادة بف بف عمي
عدة بدية العباس
بوشاـ بمحاج
بغدادلي بف عمي
شامي دمحم أميف
اليوارؼ جماؿ
صحراوؼ بف شيحة
عبيد حمزة
زيدؼ سيد أحمد
روزاؿ حبيب
شاىد عباس
رفاس سميرة
تيرش ىشاـ
بوشنافي دمحم
شخوـ سعدؼ
بف عمي دمحم
دموش عباسية
كريـ كريمة
مخاشف مصطفى
بف طمحة نورة
كريـ الشيخ
مالكي ميموف
رحموف عبد المطيف
شيوخ نور الديف

رئيسة المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة
رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية التكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية التكنولوجيا
ّ
صف األستاذية عف كمية الطب
ممثّل األساتذة ذوؼ م ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية الطب
ّ

ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ّ

ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية اليندسة الكيربائية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية اليندسة الكيربائية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ الدقيقة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ الدقيقة
ّ
مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والفنوف
ممّثمة األساتذة ذوؼ
ّ
مصف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات والفنوف
ممثّل األساتذة ذوؼ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية عموـ الطبيعة والحياة
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعموـ السياسية
ّ
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بالمدرسة العميا لئلعبلـ اآللي -سيدؼ بمعباس
أستاذ بالمدرسة العميا لئلعبلـ اآللي -سيدؼ بمعباس
مسؤوؿ المكتبة المركزية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  891مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
لقسم ىندسة الطرائق بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  400-11المؤرخ في ّ 3المتضمف إنشاء مدرسة وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بالمدرسة الوطنية المتعددة
 ًالتقنيات -قسنطينة المؤرخ في  25أفريل .2016
ــــرر
يــقــ ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات-
قسنطينة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم 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 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 ػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  891المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي ّ
المجنة العممية لقسم ىندسة الطرائق بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة

االسم والمقـب

درباؿ كروـ
صاولي وسيل
جرافي ختيمة
تواتي سييمة
غانـ لكحل عبد الغاني
جاب هللا دمحم العربي
بوكرش إكراـ

الصفـة

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  892مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
لقسم اإللكترونيك واإللكتروتقني واآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  400-11المؤرخ في ّ 3ضمف إنشاء مدرسة وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة،
والمت ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واإللكتروتقني واآللية بالمدرسة
 ًالوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة المؤرخ في  25أفريل ،2016
ــــرر
يــقــ ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء
المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واإللكتروتقني واآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واإللكتروتقني واآللية بالمدرسة الوطنية
المتعددة التقنيات -قسنطينة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحق بالقرار رقم  892المؤرخ في  27جويمية  2116الذي ّ
لقسم اإللكترونيك واإللكتروتقني واآللية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

بف تونسي عمار
لبارود عبد السبلـ
لعداسي سمير
مخموؼ مسعود
ثنيو سمير
بوشارب الياـ
زبايو طارؽ
كبابي لزىر

الصفـة

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  893مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
لقسم اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  400-11المؤرخ في ّ 3المتضمف إنشاء مدرسة وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة
 ًالتقنيات -قسنطينة المؤرخ في  25أفريل .2016
ــــرر
يــقــ ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة

التقنيات -قسنطينة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7

األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم  893المؤرخ في  27جويمية  2116الذي ّ
المجنة العممية لقسم اليندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة
االسم والمقـب

خمف هللا صالح
مواجي يوسف
أفريد دمحم
سمارؼ حمزة
حموش عادؿ
وازع نبيل
بوكحيمي ىشاـ

الصفـة

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  894مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنةالمعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  400-11المؤرخ في ّ 3المتضمف إنشاء مدرسة وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ  1434الموافق  30يناير سنةالذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنةالذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
وبناء عمى إرساؿ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة رقـ  109المؤرخ في  26ماؼ ،2016
ً -

2015
2011
2013
2016

ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ 1437
الموافق  14يونيو سنة  ،2016والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة ،وفقا
المادة ّ :2
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الرقم
5
2
4
3
1
1
7
2
2
51
55
52
54
53
51
51
57

األستاذ طـاىر حجـار

المـؤرخ في  27جويمية  2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحق بالقرار رقم 894
ّ
المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -قسنطينة

االسم والمقـب

حمانة جماؿ
بوزيد جبلؿ
بمعربي خالد
لبارود عبد السبلـ
صاولي وسيل
مواجي يوسف
حيوف عبد العالي
بف تونسي عمار
درباؿ كروـ
خمف هللا صالح
بف عمي الشريف نور الديف
مخموؼ مسعود
تواتي سييمة
سمارؼ حمزة
جاب هللا دمحم العربي
بوالشعر مرزوؽ
بف عباس شوقي

الصفـة

مدير المدرسة ،رئيس المجمس العممي لممدرسة
التدرج والشيادات
مدير مساعد مكّمف بالدراسات في ّ
مدير مساعد مكّمف بالتّكويف المتواصل والعبلقات الخارجية
رئيس قسـ اإللكترونيؾ واإللكتروتقني واآللية
رئيس قسـ ىندسة الطرائق
رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية
رئيس قسـ ىندسة المواد
رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ واإللكتروتقني واآللية
رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة الميكانيكية
ممثّل أساتذة قسـ ىندسة المواد
ممثّل أساتذة قسـ اإللكترونيؾ واإللكتروتقني واآللية
ممثّل أساتذة قسـ ىندسة الطرائق
ممثّل أساتذة قسـ اليندسة الميكانيكية
ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بجامعة قسنطينة 4
أستاذ بجامعة اإلخوة منتورؼ -قسنطينة 5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  895مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم
المالية والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

330

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  09فيفرؼ ،2016
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ّ

يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا الق ارر إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية
المادة ّ :2
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقم  895المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم المالية والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
الصفػة
االسـ والمقػب
الرقـ
5
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
بوفميح نبيل
2
رئيس القسـ
أنساعد رضواف
4
أستاذ
بمعزوز بف عمي
3
أستاذ
كتوش عاشور
1
أستاذ محاضر قسـ "أ"
طيبة عبد العزيز
1
أستاذ محاضر قسـ "ب"
مداني أحمد
7
أستاذ محاضر قسـ "ب"
عيادؼ عبد القادر
2
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بكيحل عبد القادر
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عبو عمر
2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  896مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
 ًالمؤرخ في  16فيفرؼ ،2016
وعموـ التسيير بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ّ

يــقــــــــّرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
المادة ّ :2
وعموـ التسيير بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقم  896المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
مطاؼ عبد القادر
1
رئيس القسـ
تقرورت دمحم
2
أستاذ
زيداف دمحم
3
أستاذ محاضر قسـ "ب"
قمش عبد هللا
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
قويدر الواحد عبد هللا
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
حريرؼ عبد الغني
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
فبلؽ دمحم
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
متناوؼ ادمحم
8
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
عميش عائشة
9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  897مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  10فيفرؼ ، 2016
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ّ
ــــرر
يـقــــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
المادة ّ :2
وعموـ التسيير بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقم  897المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

طرشي دمحم
حمو دمحم
البشير عبد الكريـ
حساني حسيف
طيرات عمار
نوريف بومديف
آيت مختار عمر
بوشعور دمحم الحريرؼ
يحي مداح صبلح الديف

الصفـة

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"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  898مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  535-22المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 5222والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق 24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
 ًالمؤرخ في 23فيفرؼ .2151
جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ّ
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة جيبللي
ليابس -سيدؼ بمعباس.
المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  898المؤرخ في 27جويمية  2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الحقوق بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

معواف مصطفى
بوشويرؼ نواؿ
قاسـ العيد عبد القادر
مخاشف مصطفى
نزار كريمة
طمحة نورة
لوراد نعيمة

الصفـة

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  899مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  535-22المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 5222والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق 24غشت سنةالمتمـ،
 2114الذؼ ّ
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المع ّدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
 ًالمؤرخ في  23فيفرؼ .2151
بجامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ّ
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس.
المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بجامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  899المؤرخ في  27جويمية  2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم السياسية بكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

قصاب سميماف
طيب براىيـ ويس
بوعناد فاطمة الزىراء
دريس خوجة نظيرة
باؼ عمر راضية
تابرؼ مختار
إدريس عمي

الصفـة

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  900مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  535-22المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 5222والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة جيبللي
 ًالمؤرخ في  24جواف .2151
ليابس -سيدؼ بمعباس ّ
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة
جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس.
المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة جيبللي ليابس-
سيدؼ بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  911المؤرخ في  27جويمية  2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

االسم والمقـب

قادة بف بف عمي
كراجي مصطفى
رحالي دمحم
بولوـ دمحم األميف
بوشويرؼ نواؿ
طيب براىيـ ويس
قصاب سميماف
معواف مصطفى
كريـ كريمة
دىار دمحم
كرمة دمحم
بمحسيني حمزة
برداف رشيد
شايب صورية
لناني مياجي

الصفـة

مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
ّ

عميد الكمية
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
نائب العميد المكمف بالبيداغوجيا والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيسة قسـ الحقوؽ
رئيس قسـ العموـ السياسية
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية
رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ
مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ السياسية
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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قـرار رقم  901مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الصيدلة بكمية الطب بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  535-22المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 5222والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق 24غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب بجامعة جيبللي ليابس-
 ًالمؤرخ في  24ديسمبر .2153
سيدؼ بمعباس ّ
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب بجامعة جيبللي ليابس -سيدؼ
بمعباس.

المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية الطب بجامعة جيبللي ليابس -سيدؼ
بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم 911المؤرخ في  27جويمية  2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم الصيدلة بكمية الطب بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الرقم
1
2
3
4
5
6

االسم والمقـب

شنافة أماؿ
عاشورؼ دمحم ياسيف
لقجع عبد العزيز
طالب الياـ نواؿ (ـ) مخطارؼ
يوسفي نور الديف
سمكة دمحم عادؿ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

أستاذ مساعد استشفائي جامعي ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذ مساعد استشفائي جامعي
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قـرار رقم  902مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم جراحة األسنان بكمية الطب بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  535-22المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 5222والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق 24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ جراحة األسناف بكمية الطب بجامعة جيبللي
 ًالمؤرخ في  21ماؼ .2151
ليابس -سيدؼ بمعباس ّ
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ جراحة األسناف بكمية الطب بجامعة جيبللي ليابس-

سيدؼ بمعباس.

المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ جراحة األسناف بكمية الطب بجامعة جيبللي ليابس-
سيدؼ بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ،كل فيما
يخصو،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  912المؤرخ في  27جويمية  2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم جراحة األسنان بكمية الطب بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
الرقم
1
2
3
4
5
6

االسم والمقـب

عبد العزيز عبد الكريـ
بف عيسى فاطمة الزىرة
مرابط أمينة
معاشو فاطمة الزىراء
مسعودؼ اسمياف

بمحاج ليمة

الصفـة

أستاذ مساعد استشفائي جامعي ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "ب"
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "ب"
أستاذ مساعد استشفائي جامعي
أستاذ مساعد استشفائي جامعي
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قـرار رقم  903مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية الطب بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  535-22المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 5222والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77 -54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الطب بجامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس
 ًالمؤرخ في  24ديسمبر .2153
ّ
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة جيبللي ليابس-

سيدؼ بمعباس.

المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الطب بجامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ،وفقا
لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  913المؤرخ في  27جويمية  2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية الطب بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

االسم والمقـب

قندوزؼ الطيب
برادعي سنوسي
طالب مراد
دويدؼ قارة تركي
حاج حبيب دمحم
عاشورؼ دمحم ياسيف
بف عيسى فاطمة الزىرة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الطب
ّ
عميد الكمية
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
نائب العميد المكمف بالبيداغوجيا والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيسة قسـ الطب
رئيس قسـ الصيدلة
رئيس قسـ طب األسناف
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8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

بف صابر واسيني
شنافة أماؿ
عبد العزيز عبد الكريـ
بغدادلي بف عمي
لقجع عبد العزيز
شمغوـ مصطفى
داسي قويدر
قندوسي بدر الديف
تو عبد الناصر
لعزيز عبد القادر

رئيس المجنة العممية لقسـ الطب
رئيس المجنة العممية لقسـ الصيدلة
رئيس المجنة العممية لقسـ طب األسناف
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الطب
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الصيدلة
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  904مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم االحتماالت واإلحصاء بكمية العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  535-22المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 5222والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ االحتماالت واإلحصاء بكمية العموـ الدقيقة
 ًالمؤرخ في  11ماؼ .2151
بجامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ّ
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة  ،2114المع ّدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االحتماالت واإلحصاء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة
جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس.
المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ االحتماالت واإلحصاء بكمية العموـ الدقيقة بجامعة
جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس  ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
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ممحق بالقرار رقم  914المؤرخ في  27جويمية  2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم االحتماالت واإلحصاء بكمية العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

مشاب بوبكر
شواؼ عبد الحق
لكصاصي عمي
غريب هللا عبد القادر
بف عيسى سمير
بمعربي مميكة

عطوش دمحم قاضي
طمحة سمير

حماد مميكة

الصفـة

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

أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  905مؤرخ في  27جويمية  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  535-22المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق ّأوؿ غشت سنةالمتمـ،
 5222والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24ماؼ .2151
وبناء عمى إرساؿ جامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس رقـ ّ 112
 ًــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة بجامعة جيبللي
ليابس -سيدؼ بمعباس.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة بجامعة جيبللي ليابس -سيدؼ
بمعباس ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيبللي ليابس -سيدؼ بمعباس ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41

ممحق بالقرار رقم  915المؤرخ في  27جويمية  2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية العموم الدقيقة بجامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس

االسم والمقـب

تاجر عبد القادر
أومنصور عبد الرحماف
يعقوبي عبد القادر
خشعي ىوارؼ
بف ىبلؿ عمر
بوكمي حسف سفياف
بوقبريف فوزية
زواوؼ رابح مصطفى
شواؼ عبد الحق
ىبلؿ دمحم
بف شيرة موفق
بف زاير عبد النور
شيكر فافة
مشاب بوبكر
فرعوف كماؿ دمحم
حراش جميمة
لقمش عبد القادر
غريب هللا عبد القادر
بف عيسى سمير
روزاؿ حبيب
لزرؽ عبد القادر
بف غراز زىرة
قمرة قدور
يوسفات عبد الرحمف
عمروف نور الديف
طمحة سمير
متجر نجاة
لكصاصي عمي
بف ختو نور الديف
شاىد عباس
قادوف عبد الدايـ

بوحفص بشير
عامرؼ دمحم
مصمي عبد الرزاؽ
طالب صافية
زاوؼ عمي
موفق بف عمي
حيرش ىوارؼ
بف عيسى عباس
عبليمي رشيدة

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الموارد والتنمية المستدامة
ّ

عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ الموارد والتنمية المستدامة
رئيس قسـ اإلعبلـ اآللي
رئيسة قسـ الفيزياء
رئيس قسـ الكيمياء
رئيس قسـ االحتماالت واإلحصاء
رئيس قسـ الرياضيات
رئيسة المجنة العممية لقسـ الرياضيات
رئيس المجنة العممية لقسـ الموارد والتنمية المستدامة
رئيسة المجنة العممية لقسـ الفيزياء
رئيس المجنة العممية لقسـ االحتماالت واإلحصاء
رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعبلـ اآللي
رئيسة المجنة العممية لقسـ الكيمياء
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ االحتماالت واإلحصاء
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ االحتماالت واإلحصاء
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الموارد والتنمية المستدامة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآللي
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اإلعبلـ اآللي
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

342

قـرار رقم  906مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  19جانفي ،2016
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ّ
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
المادة ّ :2

وعموـ التسيير بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقم  916المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
5
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
مجاىدؼ فاتح
2
رئيس القسـ
قوريف حاج قويدر
4
أستاذ
راتوؿ دمحم
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بف نافمة قدور
1
أستاذ محاضر قسـ "ب"
الشارؼ نور الديف
1
أستاذ مساعد قسـ "أ"
ترقو دمحم
أستاذ مساعد قسـ "أ"
دحماني عمي
7
2
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوزياف عبد الباسط
2
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
مديوني جميمة
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قـرار رقم  907مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 ًالمؤرخ في  25فيفرؼ ،2016
بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ّ
ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
حسيبة بف بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
المادة ّ :12
بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :14يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقــرار رقم  917المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف

االسم والمقـب
زيداف دمحم
بف نافمة قدور
عزوز عمي
آيت مختار عمر
تقرورت دمحم
قوريف حاج قويدر
حمو دمحم
أنساعد رضواف
مطاؼ عبد القادر
مجاىدؼ فاتح

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ

عميد الكمية
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ عموـ التسيير
رئيس قسـ العموـ التجارية
رئيس قسـ العموـ االقتصادية
رئيس قسـ العموـ المالية والمحاسبة
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23

طرشي دمحم
بوفميح نبيل
مزيرؽ عاشور
البشير عبد الكريـ
حساني حسيف
بمعزوز بف عمي
كتوش عاشور
بوزياف عبد الباسط
ترقو دمحم
راتوؿ دمحم
مداح عرايبي الحاج
جبار عبد الرزاؽ
عاشور ربيعة

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ المالية والمحاسبة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ المالية والمحاسبة
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  908مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
اليندسة المدنية بكمية اليندسة المدنية والمعمارية بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية اليندسة المدنية والمعمارية
 ًالمؤرخ في  26أفريل ،2016
بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ّ
ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية اليندسة المدنية والمعمارية
بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية بكمية اليندسة المدنية والمعمارية
المادة ّ :2
بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحــق بالقـرار رقم  918المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المدنية بكمية اليندسة المدنية والمعمارية بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذة ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
حريشاف زميمة
1
رئيس القسـ
بولكباش بف سعيد
2
أستاذ
برانسي الطيب
3
أستاذ
عراب أحمد
4
أستاذ
غريسي دمحم
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
بمخثير مصطفى
6
أستاذ محاضر قسـ "أ"
حمرات مصطفى
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
ستي بختي
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
نورؼ سعيد
9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  909مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المدنية والمعمارية بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المدنية
 ًالمؤرخ في  27أفريل ،2016
والمعمارية بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ّ
ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المدنية والمعمارية
بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المدنية والمعمارية
المادة ّ :2
بجامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحــق بالقـرار رقم  919المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم اليندسة المعمارية بكمية اليندسة المدنية والمعمارية بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
مخموؼ عمي
1
رئيس القسـ
سعيد منصور دمحم
2
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
ىني شبرة خديجة (ـ) زواؼ
3
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف عربية إسبلـ
4
أستاذ مساعد قسـ "أ"
قندوسي أحمد
5
أستاذ مساعد قسـ "أ"
دحماني كريمو
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
ربوح رضواف
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
حركات ليمى
8
أستاذ مساعد قسـ "ب"
زمار أحمد
9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  910مؤرخ في  27جويمية  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية اليندسة المدنية والمعمارية بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  209-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنةالمتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اليندسة المدنية والمعمارية بجامعة حسيبة بف
 ًالمؤرخ في  10ماؼ ،2016
بوعمي -الشمف ّ
ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية والمعمارية بجامعة
حسيبة بف بوعمي -الشمف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية والمعمارية بجامعة حسيبة بف
المادة ّ :2
بوعمي -الشمف ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي -الشمف ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحـــق بالقــرار رقم  911المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية اليندسة المدنية والمعمارية بجامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف

الرقم

االسم والمقـب

1

دلة نور الديف

2
3
4
5
6
7
8
9

قسوؿ عمر
إزياف كريـ
نورؼ سعيد
بولكباش بف سعيد
سعيد منصور دمحم
بف عودة حميد
حريشاف زميمة
صاعد حمودؼ عبد األمير
مخموؼ عمي
آيت عثماف حسف
رمعوف دمحم
قندوسي أحمد
ربوح رضواف
عراب أحمد
غريسي دمحم
جعفر ىني أحمد
بودور عيدة

11
11
12
13
14
15
16
17
18

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية
ّ
عف قسـ اليندسة المدنية
عميد الكمية
التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ اليندسة المدنية
رئيس قسـ اليندسة المعمارية
رئيس قسـ الرؼ
رئيسة المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية
رئيس المجنة العممية لقسـ الرؼ
رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية
ّ
مصف األستاذية عف قسـ الرؼ
ممثّل األساتذة ذوؼ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  911مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
المجمس العممي لكّميـة اآلداب والّمغــات بجامعـة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغػات بجامعة أحمػد د اريػة  -أدرار
 ًالمؤرخ في  10ماؼ ،2016
ّ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ــــرر
يــقــ ّ
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المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغػات بجامعة أحمػد
د اريػة -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغػات بجامعة أحمػد د اريػة  -أدرار ،وفًقا
المادة ّ :2

لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحـــق بالقـــرار رقم  911المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء

الرقم

المجمس العممي لكّميـة اآلداب والّمغــات بجامعـة أحمـد درايـة  -أدرار
الصفـة
االسم والمقـب

1

قصاصي عبد القادر

2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

أحمد جعفرؼ
عبو الطاىر
لصقع مختار
بف خويا إدريس
مصطفاوؼ عزيز

بوبكر لحسف
شابي سعاد
مامي فؤاد
بمحاج وىيبة
خبلدؼ دمحم األميف
بوىنية بشير
محي الديف رشيد
كروـ عبد هللا
سبتي نعيمة

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الّمغة
ّ
واألدب العربي
عميد الكّمية
نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
نائب العميد المكّمف بشؤوف الطمبة
رئيس قسـ الّمغة واألدب العربي
رئيس قسـ اآلداب والمغة االنجميزية
رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الّمغة واألدب العربي
رئيس الّمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة االنجميزية
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الّمغة واألدب العربي
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة االنجميزية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ اآلداب والمغة االنجميزية
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  912مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
لقسـم اآلداب والّمغـة الفرنسيـة بكّميـة اآلداب والّمغــات بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

349

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغػة الفرنسيػة بكّمية اآلداب والّمغػات
 ًالمؤرخ في  12ماؼ ،2016
بجامعة أحمػد د اريػة  -أدرار ّ

ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغػة الفرنسيػة بكّمية اآلداب والّمغػات بجامعة
أحمػد د اريػة -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغػة الفرنسيػة بكّمية اآلداب والّمغػات بجامعة
المادة ّ :2
أحمػد د اريػة -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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يحدد القائمة االسمية ألعضـاء
ممحــق بالقــرار رقم  912المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي ّ
المجنـة العمميـة لقسـم اآلداب والّمغـة الفرنسيـة بكّميـة اآلداب والّمغــات بجامعـة أحمـد درايـة  -أدرار

الرقم
1
2
3
4
5

االسم والمقـب

بمحاج وىيبة
بوبكر لحسف
مزار يمينػة
خبلدؼ سيد احمد
طالب أماؿ شويمة مياسة الياـ

الصفـة

أستاذة مساعدة قسـ "أ" ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  913مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
لقسـم اآلداب والّمغـة اإلنجميزيـة بكّميـة اآلداب والّمغــات بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغػة اإلنجميزيػة بكّمية اآلداب والّمغػات
 ًالمؤرخ في  08ماؼ ،2016
بجامعة أحمػد د اريػة  -أدرار ّ

يــقـــــ ّـرر
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغػة اإلنجميزيػة بكّمية اآلداب والّمغػات بجامعة
أحمػد د اريػة -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلداب والّمغػة اإلنجميزيػة بكّمية اآلداب والّمغػات
المادة ّ :2

بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضـاء
ممحــق بالقــرار رقم  913المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي ّ
المجنـة العمميـة لقسـم اآلداب والّمغـة اإلنجميزيـة بكّميـة اآلداب والّمغــات بجامعـة أحمـد درايـة -أدرار

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

مامي فؤاد
مصطفاوؼ عزيز
بوىنية بشير
رشيد محي الديف
بوكمي حسف رضا
جمولي سماعيل
عومارؼ دمحم
اعبيدؼ عبد الواحد

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  914مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
لقسـم الّمغـة واألدب العربـي بكّميـة اآلداب والّمغــات بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001والمتض ّمف إنشاء جامعة أدرار،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغة واألدب العربي بكمّية اآلداب والمّغػات
 ًالمؤرخ في  28أكتوبر ،2015
بجامعة أحمػد د اريػة  -أدرار ّ

ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة واألدب العربػي بكّمية اآلداب والّمغػات بجامعة
أحمػد د اريػة -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة واألدب العربػي بكّمية اآلداب والّمغػات بجامعة
المادة ّ :2
أحمػد د اريػة -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضـاء
ممحــق بالقــرار رقم  914المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي ّ
المجنـة العمميـة لقسـم الّمغـة واألدب العربـي بكّميـة اآلداب والّمغــات بجامعـة أحمـد درايـة  -أدرار
االسم والمقـب
شابي سعاد
بف خويا إدريس
خبلدؼ دمحم األميف
قصاصي عبد القادر
ببللي مبارؾ
تكتؾ إكراـ
خميفي عبد الحق
سبتي نعيمة
بكوش حورية

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  915مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
لقسـم المحروقات والطاقات المتجددة بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة-أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ال ّ
 2003الذؼ ّ
معدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
المؤرخ في  20أفريل ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة أحمػد د اريػة  -أدرار رقـ ّ 374
ً -

ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المحروقات والطاقات المتجددة بكّمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المحروقات والطاقات المتجددة بكّمية العموـ
المادة ّ :2
والتكنولوجيا بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة
ممحــق بالقــرار رقم  915المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي ّ
العممية لقسـم المحروقات والطاقات المتجددة بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

مانع سعيد الديف
موالؼ عمي عمي
بف عطيممو عمي
بف طوبة سعيد
دحو دمحم االميف
حجاج قاسيـ
حاج قويدر دمحم

الصفـة

أستاذ مساعد قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "ب"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  916مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
لقسـم الرياضيـات واإلعـالم اآللـي بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001و
المتضمف إنشاء جامعة أدرار ،ال ّ
معدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي بكّمية العموـ
 ًالمؤرخ في  13ديسمبر ،2015
والتكنولوجيا بجامعة أحمػد د اريػة  -أدرار
ّ

يــقــــ ّــرر
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي بكّمية العموـ والتكنولوجيا
بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي بكّمية العموـ والتكنولوجيا
المادة ّ :2
بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحــق
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
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حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
بالقــرار رقم  916المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي ّ
لقسـم الرياضيـات واإلعـالم اآللـي بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ مساعد قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
ماموني التوىامي
رئيس القسـ
شراقي دمحم أميف
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عمرؼ دمحم
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
روماني بيية
أستاذ مساعد قسـ "أ"
الدامرؼ دمحم
أستاذ مساعد قسـ "أ"
وىاب عبد الوىاب
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بف عطية جموؿ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قـرار رقم  917مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
لكّميـة العموم االنسانية واالجتماعية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
 2001و
المتضمف إنشاء جامعة أدرار ،ال ّ
معدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
المؤرخ في  10أفريل ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة أحمػد د اريػة  -أدرار رقـ ّ 342
 ًالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االنسانية واالجتماعية والعموـ
االسبلمية بجامعة أحمػد د اريػة  -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االنسانية واالجتماعية والعموـ االسبلمية
المادة ّ :2
بجامعة أحمػد د اريػة  -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة-أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقـــرار رقم  917المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكّميـة العموم االنسانية واالجتماعية والعموم اإلسالمية بجامعة أحمـد درايـة-أدرار
الصفـة
االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
شوشاف دمحم الطاىر
العموـ االجتماعية
عميد الكّمية
دفرور رابح
نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نعيجة رضا
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي
دباغ دمحم
رئيس قسـ العموـ االسبلمية
جرادؼ دمحم
رئيس قسـ العموـ االنسانية
بوعريوة عبد المالؾ
رئيس قسـ العموـ االجتماعية
رحماني دمحم
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االسبلمية
اسطنبولي دمحم
رئيس المجنة العممية لقسـ االنسانية
حوتية دمحم الصالح
رئيسة المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعية
دمحماتني شيرزاد
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االسبلمية
طيب شريف موفق
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االسبلمية
بف زيطة حميدة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االنسانية
عزوؽ الخير
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االنسانية
رموـ محفوظ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
بايشي عبد الحميد
ممثّل عف األساتذة المساعديف
صديقي ببلؿ
بوصفصاؼ عبد الكريـ مدير مخبر بحث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قـرار رقم  918مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
لكّميـة العمـوم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعـة أحمـد درايـة  -أدرار

إن وزير التعميم العالي والبحث 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 التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
المؤرخ في  27أفريل ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة أحمػد د اريػة  -أدرار رقـ ّ 381
ً -

ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ
التّسيير بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ التّسيير بجامعة
المادة ّ :2
أحمػد د اريػة  -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة-أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18

حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقـــرار رقم  918المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكّميـة العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة أحمـد درايـة-أدرار
الصفـة
االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التّسيير
تيقاوؼ العربي
ّ
عميد الكّمية
أقاسـ عمر
نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
بف العارية حسيف
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
صديقي أحمد
رئيس قسـ العموـ التّجارية
بف سويسي حمزة
عبد الرحماف عبد القادر رئيس قسـ العموـ االقتصادية
رئيس قسـ عموـ التّسيير
بف عبيد عبد الباسط
رئيس الّمجنة العممية لقسـ العموـ التّجارية
مسعودؼ دمحم
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية
أقاسـ حسنة
رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير
ساوس الشيخ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التّجارية
بوكار عبد العزيز
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التّجارية
بوعزة عبد القادر
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ميداوؼ عبد القادر
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف العموـ االقتصادية
ببلؿ بوجمعة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التّسيير
بف الديف أدمحم
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ىداجي عبد الجميل
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدياني دمحم
مدير مخبر بحث
بف عبد الفتاح دحماف
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
قـرار رقم  919مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
العموم االقتصاديـة بكّميـة العموم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعموم ال ّتسييـر بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسػـ العموـ االقتصاديػة بكّميػة العموـ االقتصاديػة
 ًالمؤرخ في  04نوفمبر ،2015
والتّجاريػة وعموـ التّسييػر بجامعة أحمػد د اريػة  -أدرار
ّ
ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العموـ االقتصاديػة بكّميػة العموـ االقتصاديػة والتّجاريػة
وعموـ التّسييػر بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العموـ االقتصاديػة بكّميػة العموـ االقتصاديػة والتّجاريػة
المادة ّ :2
وعموـ التّسييػر بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  919مؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي ّ
لقسـم العموم االقتصاديـة بكّميـة العموم االقتصاديـة والّتجاريـة وعموم الّتسييـر بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار

الرقم
5
2
4
3
1
1
7
2
2

االسم والمقـب

أقاسـ حسنة
عبد الرحماف عبد القادر
بف العارية حسيف
يوسفات عمي
ببلؿ بوجمعة
بريشي عبد الكريـ
مدياني دمحم
العبادؼ احمد
بكادؼ مسعود

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة الّمجنة 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 "ب"
أستاذ مساعد قسـ "ب"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
قـرار رقم  920مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
العمـوم ال ّتجاريـة بكّميـة العموم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعموم ال ّتسييـر بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
متضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001وال
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
المؤرخ في  27أفريل ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة أحمػد د اريػة  -أدرار رقـ ّ 381
 ًــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ التّجاريػة بكّمية العموـ االقتصاديػة والتّجاريػة وعموـ

التّسييػر بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ التّجاريػة بكمّية العموـ االقتصاديػة والتّجاريػة
المادة ّ :2
وعموـ التّسييػر بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالج ازئر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة
ممحــق بالقــرار رقم  921المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي ّ
لقسـم العمـوم الّتجاريـة بكّميـة العموم االقتصاديـة والّتجاريـة وعموم الّتسييـر بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
1
2
3
4
5
6
7

مسعودؼ دمحم

بف سويسي حمزة

بوعزة عبد القادر
صديقي أحمد

بوكار عبد العزيز
سيداعمر زينب

عبد الممؾ بموافي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

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

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

أستاذ محاضر قسـ "ب"

أستاذة محاضرة قسـ "ب"

أستاذ مساعد قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
قـرار رقم  921مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
عمـوم ال ّتسييـر بكّميـة العموم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعموم ال ّتسييـر بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
المؤرخ في  27أفريل ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة أحمػد د اريػة  -أدرار رقـ ّ 381
 ًــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ التّسييػر بكّمية العموـ االقتصاديػة والتّجاريػة وعموـ
التّسييػر بجامعة أحمػد د اريػة-أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ التّسييػر بكّمية العموـ االقتصاديػة والتّجاريػة
المادة ّ :2

وعموـ التّسييػر بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة-أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجنـة العمميـة
ممحــق بالقــرار رقم  921مؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي ّ
لقسـم عمـوم الّتسييـر بكّميـة العموم االقتصاديـة والّتجاريـة وعموم الّتسييـر بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

الصفـة

ساوس الشيخ
بف عبيد عبد الباسط
بف الديف أدمحم
تيقاوؼ العربي

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ محاضر قسـ "أ"

مصطفاوؼ سفياف

ىداجي عبد الجميل

حاج قويدر عبد اليادؼ

فودو دمحم

عبد الغني بشرػ

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

أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذة مساعدة قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قـرار رقم  922مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
لكّميـة الحقـوق والعمـوم السياسيـة بجامعة أحمـد درايـة -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية الحقػوؽ والعمػوـ السياسيػة بجامعة أحمػد د اريػة
 ًالمؤرخ في  18أفريل ،2016
 أدرار ّــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقػوؽ والعمػوـ السياسيػة بجامعة
أحمػد د اريػة  -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقػوؽ والعمػوـ السياسيػة بجامعة أحمػد د اريػة-
المادة ّ :2
أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة  -أدرار ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحـــق بالقـــرار رقم  922المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكّميـة الحقـوق والعمـوم السياسيـة بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار

االسم والمقـب
بحماوؼ الشريف
المصرؼ مبروؾ
كيحل كماؿ
الميل أحمد
غيتاوؼ عبد القادر
رحموني دمحم
باخويا دريػس
تيامي عثماني
ختػير مسعود
بف عومر دمحم الصالح
الصادؽ عبد القػادر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

مصف األستاذية عف قسـ الحقػوؽ
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
ّ

عميد الكّمية
نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية والتعاوف
نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ الحقػوؽ
رئيس قسـ العموـ السياسية
رئيس المجنة العممية لقسـ الحقػوؽ
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية
مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ
ممثّل األساتذة ذوؼ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  923مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
لقسـم العمــوم السياسيــة بكّميـة الحقــوق والعمــوم السياسيــة بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ السياسيػة بكّميػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسيػة
 ًالمؤرخ في  18أفريل ،2016
بجامعة أحمػد د اريػة  -أدرار ّ

ــــرر
يــقــ ّ
الـادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ السياسيػة بكّميػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسيػة بجامعة
أحمػد د اريػة-أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ السياسيػة بكّميػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسيػة
المادة ّ :2

بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

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 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

األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  923المؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي ّ
لقسـم العمـوم السياسيـة بكّميـة الحقــوق والعمــوم السياسيــة بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
الرقم
1

االسم والمقـب

عثماني تيامي

الصفـة

أستاذ مساعد قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

2

رحموني دمحم

رئيس القسـ

3

بف مالؾ دمحم الحسف

أستاذ مساعد قسـ "أ"

4

جعفرؼ عبد هللا

أستاذ مساعد قسـ "ب"

5

ىداجي حمزة

أستاذ مساعد قسـ "ب"

6

يعيشي دمحم

أستاذ مساعد قسـ "أ"

7

اليمي عبد القادر

أستاذ مساعد قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  924مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
لقسـم الحقــوق بكّميـة الحقــوق والعمــوم السياسيــة بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ وال ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الحقػوؽ بكمّيػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسيػة بجامعة
 ًالمؤرخ في  18أفريل ،2016
أحمػد د اريػة  -أدرار ّ
ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقػوؽ بكّميػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسيػة بجامعة أحمػد
د اريػة -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقػوؽ بكمّيػة الحقػوؽ والعمػوـ السياسيػة بجامعة
المادة ّ :2
أحمػد د اريػة -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحــق بالقــرار رقم  924مؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي ّ
المجنة العممية لقسـم الحقــوق بكّميـة الحقــوق والعمــوم السياسيــة بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
االسم والمقـب

باخويا دريس
غيتاوؼ عبد القادر

بومديف دمحم
بوكميش لعمى
كيحل كماؿ
أقصاصي عبد القادر
يوسفات عمي ىاشـ
عمي دمحم
بف زيطة عبد اليادؼ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ

أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ

محاضر قسـ "أ"
محاضر قسـ "أ"
مساعد قسـ "أ"
مساعد قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  925مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
لقسـم عمـوم المـادة بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمّية العموـ والتكنولوجيا بجامعة
 ًالمؤرخ في  09ديسمبر ،2015
أحمػد د اريػة  -أدرار ّ
ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة أحمػد
د اريػة -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكّمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة أحمػد
المادة ّ :2

د اريػة -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الرقم
5
2
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1
1
7
2

األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحــق بالقــرار رقم  925مؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي ّ
المجنة العممية لقسـم عمـوم المـادة بكّميـة العمـوم والتكنولوجيـا بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
االسم والمقـب

تيقريف رشيد
بوسعيد دمحم
عماروش محند
يونسي معمر
سميماني سعيد
حبشي عبد المجيد
مكي خميفة
لخضارؼ لخضر

الصفـة

أستاذ ،رئيس الّمجنة 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"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
قـرار رقم  926مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
العمـوم االجتماعيـة بكّميـة العموم االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
المؤرخ في  10أفريل ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة أحمػد د اريػة  -أدرار رقـ ّ 342
 ًــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعيػة بكّميػة العموـ االنسانية واالجتماعية
والعموـ االسبلمية بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االجتماعيػة بكّميػة العموـ االنسانية
المادة ّ :2

واالجتماعية والعموـ االسبلمية بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  926مؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي ّ
لقسـم العمـوم االجتماعيـة بكّميـة العموم االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
االسم والمقـب

الصفـة

الرقم
1

دمحماتني شيرزاد

أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة الّمجنة العممية لمقسـ

2

رحماني دمحم

رئيس القسـ

3

شوشاف دمحم الطاىر

أستاذ

4

نعيجة رضا

5

غربية سمراء

أستاذة محاضرة قسـ "أ"

6

بكراوؼ عبد العالي

أستاذ مساعد قسـ "أ"

7

لعريبي أحمد

أستاذ مساعد قسـ "أ"

أستاذ محاضر قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
قـرار رقم  927مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
العمـوم اإلسالميــة بكّميـة العموم االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلسبلميػة بكّميػة العموـ االنسانية
 ًالمؤرخ في  23نوفمبر ،2015
واالجتماعية والعموـ االسبلمية بجامعة أحمػد د اريػة  -أدرار ّ
ــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسبلميػة بكّميػة العموـ االنسانية واالجتماعية
والعموـ االسبلمية بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسبلميػة بكمّيػة العموـ االنسانية واالجتماعية
المادة ّ :2
والعموـ االسبلمية بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  927مؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي ّ
لقسـم العمـوم اإلسالميــة بكّميـة العموم االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

اسطنبولي دمحم
جرادؼ دمحم
عز الديف يحي
دباغ دمحم
دفرور رابح
موفق طيب شريف

بوقمقولة عاشور
بكراوؼ عبد هللا
بف موسى عبد المجيد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم
قـرار رقم  928مؤرخ في  27جويمية ّ ،2016
العمـوم اإلنسانيـة بكّميـة العموم االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  269-01المؤرخ في  30جمادػ الثّانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
المؤرخ في  10أفريل ،2016
وبناء عمى إرساؿ جامعة أحمػد د اريػة  -أدرار رقـ ّ 342
 ًــــرر
يــقــ ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانيػة بكّميػة العموـ االنسانية واالجتماعية
والعموـ االسبلمية بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلنسانيػة بكّميػة العموـ االنسانية واالجتماعية
المادة ّ :2

والعموـ االسبلمية بجامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أحمػد د اريػة -أدرار ،كل فيما يخصو ،بتطبيق
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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 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

األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  928مؤرخ في  27جويمية  ،2116الذي ّ
لقسـم العمـوم اإلنسانيـة بكّميـة العموم االنسانية واالجتماعية والعموم االسالمية بجامعة أحمـد درايـة  -أدرار
الرقم
1
2
3
4

االسم والمقـب

حوتية دمحم الصالح

بوعريوة عبد المالؾ
عزوؽ الخير

بوصفصاؼ عبد الكريـ

5

جعفرؼ مبارؾ

6

موالؼ أدمحم

الصفـة

أستاذ ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ
أستاذ
أستاذ

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

7

سباعي أدمحم

أستاذ مساعد قسـ "أ"

8

بمبالي عبد الكريـ

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد
قـرار رقم  929مؤرخ في  28جويمية ّ ،2016
الحجم الساعي األسبوعي لمتدريس لألستاذ الباحث
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة 2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة؛ المعدؿ؛
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  532-21المؤرخ في  2ذؼ القعدة عاـ  5323الموافق أوؿ أكتوبر سنة 5221والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل وتنظيميا وعمميا،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  224-15المؤرخ في  54رجب عاـ  5322الموافق ّأوؿ أكتوبر سنة ،2115والمتعمق بمياـ التعميـ والتكويف التي يقوـ بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف
المتمـ؛
ّ
عموميوف آخروف باعتبارىا عمبل ثانوياًّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ؛
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  222-11المؤرخ في  55رجب  5321عاـ الموافق  51غشت سنة 2111الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره؛
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  541-12المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  5322الموافق  4مايو سنة 2112المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث؛ السيما المادة  1منو؛
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي؛
الذؼ ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  571-51المؤرخ في  2رمضاف عاـ  5347الموافق  53يونيو سنة 2151الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
المادة

المادة
المادة

المادة

المادة

ــــرر
يــقــ ّ

األولى :طبقا ألحكاـ المادة  6مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  541-12المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ 5322
الموافق  4مايو سنة  ،2112والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد الحجـ الساعي األسبوعي
لمتدريس لؤلستاذ الباحث.
 :2يقصد مف خدمة التدريس ،الدروس ،األعماؿ الموجية واألعماؿ التطبيقية التي يؤدييا األستاذ الباحث.
 :3مع مراعاة الواجبات القانونية لؤلستاذ الباحث ،يوزع الحجـ الساعي السنوؼ المرجعي لمتدريس المحدد في
المادة  1مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  541-12المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  5322الموافق  4مايو
سنة  ،2112والمذكور أعبله ،والذؼ ينبغي عمى األستاذ الباحث تأديتو ،عمى أثنيف وثبلثيف ()42
أسبوعاَ لمتدريس لكل سنة جامعية في حدود حجـ ساعي أسبوعي يحدد وفقا لمممحق المرفق بيذا القرار.
 : 4يحدد الحجـ الساعي المرجعي لمتدريس ،كما يأتي:
 ساعة واحدة ( )5دروس ،تقابل ساعة ونصف أعماؿ موجية، ساعة واحدة ( )5دروس ،تقابل ساعتيف أعماؿ تطبيقية. :5في حالة القوة القاىرة المؤثرة عمى مدة السنة الجامعية كما ىي محددة في المادة  14أعبله ،ينبغي عمى
رؤساء مؤسسات التعميـ العالي تعديل الحجـ الساعي األسبوعي في حدود الحجـ الساعي السنوؼ المحدد
وفقا لممادة  1مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  541-12المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  5322الموافق 4
مايو سنة  ،2112والمذكور أعبله.
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المادة  :6ال يمكف الترخيص لؤلستاذ الباحث ممارسة مياـ التعميـ والتكويف باعتبارىا عمبل ثانويا إالّ بعد تأدية
مجموع الحجـ الساعي لمتدريس المسندة لو في مؤسستو األصمية.
ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :7يكّمف رؤساء مؤسسات التعميـ العالي ،بتطبيق ىذا القرار
ً
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :8ينشر ىذا القرار في النشرة
ّ
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم 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 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 ػ ػ ػ ػ

الرتبة

أستاذ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق القرار رقم  929المؤرخ في  28جويمية 2116
يحدد الحجم الساعي األسبوعي لمتدريس لألستاذ الباحث
الذي ّ
الحجم الساعي األسبوعي لميام التدريس القانونية

أستاذ محاضر قسػػـ "أ"

 11ساعات دروس ،تشمل حتما درسيف ()2غير متكرريف

 11ساعات دروس ،تشمل حتما درسيف ()2غير متكرريف

أستاذ محاضر قسـ "ب"

 11ساعات دروس ،تشمل حتما درسيف ()2غير متكرريف

أستاذ مساعد قسـ "ب"

 12ساعات أعماؿ توجييية أو  52ساعة أعماؿ تطبيقية

أستاذ مساعد قسـ "أ"

مع ػػيد

 11ساعات دروس ،تشمل حتما درسيف ()2غير متكرريف و/أو عند
االقتضاء  12ساعات أعماؿ توجييية أو  52ساعة أعماؿ تطبيقية
 12ساعات أعماؿ توجييية أو  52ساعة أعماؿ تطبيقية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد كيفيات تكييف الحجم الساعي لمتدريس
قـرار رقم  930مؤرخ في  28جويمية ّ ،2016
لألستاذ المساعد في طور تحضير أطروحة الدكتوراه
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 521 -51المؤرخ في  21رجب عاـ  5416الموافق  54مايو سنة 2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 26مايو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  540-01المؤرخ في  2ذؼ القعدة عاـ  5451الموافق 5001والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل وتنظيميا وعمميا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  214-09المؤرخ في  24ربيع الثاني عاـ  5450الموافق  51غشت سنة 5009والمتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  201-15المؤرخ في  51رجب عاـ  5422الموافق ّأوؿ أكتوبر سنة 2115والمتعمق بمياـ التعميـ والتكويف التي يقوـ بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف
المتمـ؛
ّ
عموميوف آخروف باعتبارىا عمبل ثانوياًّ ،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  210-11المؤرخ في  24جمادػ الثانية 5424عاـ الموافق  21غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2111الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  200 -11المؤرخ في  55رجب  5426عاـ الموافق  56غشت سنة 2111الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  511-19المؤرخ في  21ربيع الثاني عاـ  5420الموافق  1مايو سنة 2119والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث ،السيما المادة  7منو،
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  11-51المػؤرخ فػي  59ربيػع األوؿ عػاـ  5414الموافػق  11ينػاير سػنة 2151يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  516-56المػػؤرخ فػػي  0رمضػػاف عػػاـ  5411الموافػػق  54يونيػػو سػػنة 2156الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبمقتضى القرار رقـ  020المػؤرخ فػي 29جويميػة  2156الػذؼ يحػدد الحجػـ السػاعي األسػبوعي لمتػدريس لؤلسػتاذالباحث.

ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :طبقا ألحكاـ المادة  7مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  541 -12المؤرخ في 27ربيع الثاني عاـ 5322
الموافق  4مايو سنة  ،2112والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تكييف الحجـ
الساعي لمتدريس لؤلستاذ المساعد في طور تحضير أطروحة الدكتوراه.

المادة  :2يقصد مف خدمة التدريس،الدروس،األعماؿ الموجية واألعماؿ التطبيقية التي يؤدييا األستاذ المساعد.

المادة  :3مع مراعاة الواجبات القانونية لؤلستاذ الباحث ،يكيف الحجـ الساعي األسبوعي لمتدريس لؤلستاذ
المساعد المسجل بانتظاـ مف أجل تحضير أطروحة الدكتوراه ،كما يأتي:

يخفض ب  %21خبلؿ السنوات األولى والثانية والثالثة مف التسجيل في الدكتوراه،

يخفض ب  %11عند سنة إنياء األطروحة مرة واحدة غير قابمة لمتجديد ،خبلؿ المدة القانونية لمناقشتيا

كما حددتيا المادة  12مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ 213-22 :المؤرخ في  23ربيع الثاني عاـ 5352

الموافق  57غشت سنة  ،5222والمذكور أعبله.

المادة  :4حرصا عمى عدـ اإلخبلؿ برزنامة الدروس المبرمجة لمسنة الجامعية ،يوجو طمبا الستفادة مف تكييف

الحجـ الساعي لمتدريس لؤلستاذ المساعد الذؼ يحضر أطروحة الدكتوراه نياية السنة الجامعية المؤداة

إلى رئيس القسـ مرفقا ببرنامج انجاز األطروحة مشفوعا برأؼ األستاذ المشرؼ عمى األطروحة.

يعرض رئيس القسـ طمب تكييف الحجـ الساعي األسبوعي لمتدريس عمى المجنة العممية لمقسـ إلبداء

الرأؼ خبلؿ ثمانية ( )2أياـ ابتداء مف تاريخ إيداع الطمب ،ويبمغ المعني بالرأؼ المتخذ فو ار.

المادة  :5في حالة رفض الطمب ،يمكف المعني رفع تظمـ لممجمس العممي لمكمية أو المعيد بالجامعة أو المعيد
بالمركز الجامعي أو المدرسة العميا ،حسب الحالة.

يفصل المجمس العممي لمكمية أو المعيد أو المدرسة العميا ،حسب الحالة ،في أجل ثبلثيف ( )41يوما

ابتداء مف تاريخ إيداع التظمـ.

المادة  :6ال يرخص األستاذ المساعد المستفيد مف تكييف الحجـ الساعي األسبوعي لمتدريس ممارسة مياـ التعميـ
والتكويف باعتبارىا عمبل ثانويا في أية مؤسسة جامعية.

المادة  :7تحدد كيفيات تطبيق ىذا القرار ،عند االقتضاء ،مف طرؼ وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :8يكّمف رؤساء مؤسسات التعميـ العالي ،بتطبيق ىذا القرار
ً
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :9ينشر ىذا القرار في النشرة
ّ
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد كيفيات تغيير الحجم الساعي األسبوعي
قـرار رقم  931مؤرخ في  28جويمية ّ ،2016
لمتدريس لألستاذ الباحث الذي يشغل منصبا عاليا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  521 -51المػػؤرخ فػػي  21رجػػب عػػاـ  5416الموافػػق  54مػػايو سػػنة 2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتض ػ ػػى المرس ػ ػػوـ رق ػ ػػـ  540-01الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  2ذؼ القع ػ ػػدة 5424ع ػ ػػاـ المواف ػ ػػق أوؿ أكت ػ ػػوبر س ػ ػػنة 5001والمتضمف إنشاء جامعة التكويف المتواصل وتنظيميا وعمميا،

 وبمقتضػى المرسػوـ التنفيػػذؼ رقػـ  201-15المػؤرخ فػػي  51رجػب عػاـ  5422الموافػػق ّأوؿ أكتػوبر سػػنة 2115والمتعم ػػق بمي ػػاـ التعم ػػيـ والتك ػػويف الت ػػي يق ػػوـ بي ػػا أس ػػاتذة التعم ػػيـ والتك ػػويف الع ػػالييف ومس ػػتخدمو البح ػػث وأعػ ػواف
المتمـ،
ّ
عموميوف آخروف باعتبارىا عمبل ثانوياًّ ،
 -وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  210-11المػػؤرخ فػػي  24جمػػادػ الثانيػػة عػػاـ  5424الموافػػق  21غشػػت سػػنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2111الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  200-11المػػؤرخ فػػي  55رجػػب عػػاـ  5426الموافػػق  56غشػػت سػػنة 2111الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  511-19المؤرخ فػي  21ربيػع الثػاني عػاـ  5420الموافػق  1مػايو سػنة 2119والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث ،السيما المادة  51منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  11-51المؤرخ فػي  59ربيػع األوؿ سػنة  5414الموافػق  11ينػاير سػنة 2151يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  516-56المؤرخ في  0رمضاف عاـ  5411الموافػق  54يونيػو سػنة 2156الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،

 وبمقتضى القرار رقـ  020المػؤرخ فػي 29جويميػة  2156الػذؼ يحػدد الحجػـ السػاعي األسػبوعي لمتػدريس لؤلسػتاذالباحث.

ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :طبقا ألحكاـ المادة  51مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  541-12المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ 5322
الموافق  4مايو سنة  ،2112والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تغيير الحجـ
الساعي األسبوعي لمتدريس لؤلستاذ الباحث الذؼ يشغل منصبا عاليا.

المادة  :2يقصد مف خدمة التدريس ،الدروس ،األعماؿ الموجية واألعماؿ التطبيقية التي يؤدييا األستاذ الباحث.
المادة  :3يحدد المقياس المرجعي لتحديد الحجـ الساعي لمتدريس ،كما يأتي:

 ساعة واحدة ( )5دروس :تقابل ساعة ونصف أعماؿ موجية، -ساعة واحدة ( )5دروس :تقابل ساعتيف أعماؿ تطبيقية.

المادة  :4مع مراعاة الواجبات القانونية لؤلستاذ الباحث ،يحدد الحجـ الساعي األسبوعي لمتدريس الذؼ ينبغي

تأديتو مف طرؼ األستاذ الباحث الذؼ يشغل منصبا عاليا ىيكميا أو وظيفيا في مؤسستو ،بثبلث ()4
ساعات خدمة تدريس مف الدروس أو أربعة ساعات ونصف ( )3341أعماؿ موجية أو ستة ( )1ساعات

أعماؿ تطبيقية ،حسب الحالة.
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يسرؼ ىذا الحجـ الساعي لسنة جامعية تتكوف مف اثناف وثبلثيف ( )42أسبوعا.

المادة  :5في حالة القوة القاىرة المؤثرة عمى مدة السنة الجامعية ينبغي عمى رؤساء مؤسسات التعميـ العالي تعديل
الحجـ الساعي األسبوعي لمتدريس.

المادة  :6عمبل بأحكاـ المادة  52مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  541-12المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ 5322
الموافق  4مايو سنة  2112والمذكور أعبله ،ال يرخص األستاذ الباحث الذؼ يشغل منصبا عاليا ىيكميا
أو وظيفيا ممارسة مياـ التعميـ والتكويف باعتبارىا عمبل ثانويا في أية مؤسسة جامعية.

ابتداءا مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :7يكّمف رؤساء مؤسسات التعميـ العالي ،بتطبيق ىذا القرار
ً
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :8ينشر ىذا القرار في النشرة
ّ
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  932مؤرخ في  28جويمية  ،2016يحدد كيفيات تنظيم
المرافقة البيداغوجية لفائدة األستاذ الباحث حديث التوظيف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  521 – 51المػػؤرخ فػػي  21رجػػب عػػاـ  5416الموافػػق  51مػػايو سػػنة ،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  511 - 19مؤرخ في  21ربيع الثاني عاـ  5420الموافق  1مايو سنة ،2119والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،

 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  11 – 51الم ػػؤرخ ف ػػي  59ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  5414المواف ػػق  11ين ػػاير س ػػنة ،2151الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
ــــرر
يــقــ ّ

المادة األولى :تنظـ عمى مستوػ كل مؤسسات التعميـ العالي مرافقة بيداغوجية لفائدة األستاذ الباحث حديث
التوظيف.

المادة  :2تيدؼ المرافقة البيداغوجية إلى تمكيف األستاذ الباحث حديث التوظيف خبلؿ فترة التربص مف اكتساب
معارؼ وميارات في فف التدريس الجامعي.

المادة  :3تنشأ لدػ كل مؤسسات التعميـ العالي ،خمية تكمف بوضع ومتابعة برنامج المرافقة البيداغوجية لفائدة
األساتذة الباحثيف تماشيا ومبادغ اليقظة البيداغوجية،
وبيذا الصدد تكمف السيما بما يأتي:

 -اقتراح اإلستراتيجيات البيداغوجية لمتعميـ والتكويف العالي،

 وضع حيز التنفيذ برنامج المرافقة البيداغوجية ،وتبميغو لؤلساتذة المعنييف، -انتقاء األساتذة المتدخميف في التكويف،

 تقييـ مشاركة األساتذة المعنييف بالتكويف.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :4يتضمف برنامج المرافقة البيداغوجية ،تنظيـ دورات وحصص تدريبية ،تشمل ال سيما:
 تدريس مبادغ التشريع الجامعي، مدخل لمتعميمية والبيداغوجيا، -عمـ النفس والنفسية التربوية،

 كيفيات تصميـ الدروس واعدادىاواالتصاؿ البيداغوجي. كيفيات تقييـ الطمبة، -التعميـ عف بعد،

 -استعماؿ تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ في التدريس.

يحدد محتوػ برنامج المرافقة البيداغوجية طبقا لمممحق المرفق بيذا القرار.

المادة  :5تتشكل الخمية مف نائب مدير الجامعة لمتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل
والشيادات ،وكذا التكويف العالي في التدرج ،مسؤوؿ خمية ضماف الجودة وثبلثة ( )4أساتذة باحثيف يمثل

كل واحد منيـ شعبة العموـ وشعبة العموـ اإلنسانية واالجتماعية وشعبة المغات واآلداب والفنوف ،يختارىـ

مسؤوؿ المؤسسة الجامعية مف األساتذة واألساتذة المحاضريف ذوؼ الكفاءات المؤكدة في ميداف
البيداغوجيا والتعميمية في التعميـ العالي.

يرأس الخمية منسق يتـ اختياره مف بيف أعضائيا.

تجتمع الخمية بطمب مف المنسق كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ.

المادة  : 6تعد الخمية برنامج عمميا وتعرضو عمى المجمس العممي لممؤسسة لمموافقة ،وترسل نسخة عنو لموزير
المكمف بالتعميـ العالي.

المادة  :7تعرض الخمية الحصيمة السنوية لتنفيذ برنامج عمميا ،عمى المجمس العممي لممؤسسة ،وترسل نسخة
عنو لموزير المكمف بالتعميـ العالي.

المادة  :8يضع مسؤوؿ مؤسسة التعميـ العالي تحت تصرؼ الخمية كل الوسائل المتاحة التي تؤىميا لمقياـ بمياميا
اإلدارية والتنظيمية والبيداغوجية.

المادة  :9يسرػ مفعوؿ ىذا الق ارر ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151

المادة :11يكمف السادة رؤساء مؤسسات التعميـ العالي كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  27جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ممحق القرار رقم  932المؤرخ في  28جويمية 2116
الذي يحدد كيفيات تنظيم المرافقة البيداغوجية لفائدة األستاذ الباحث حديث التكوين

يحدد المرسوـ (المرسوـ  )541-12المياـ المنوطة باألستاذ الباحث أستاذ مساعد ب المتربص والذؼ تـ تقسيميا

إلى إثنتا عشرة ( )52إختصاصا في الجدوؿ التالي:
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انجذول ( - :1انًهاو عًىديا)  -طبيعة انًتذخهيٍ أفقيا
(تُظيىَ،ظاو ل و د ،بيذاغىجيا ،تعهيًية (ديذاكتيك) ،تقييى).
طبيعة المتدخمين
التخصصات

الميمة  :1استعماؿ الوسائل التعميمية الكبلسيكية
والعصرية (تقنيات اإلعبلـ واإلتصاؿ)
الميمة  :2ضماف مناخ معرفي في مسار التعميـ
الميمة  :3إدراؾ أىمية الحوار البيداغوجي
الميمة  :4إضفاء ديناميكية مف أجل تطوير قدرات
الطالب (التحفيز عمى العصامية)
الميمة  :5إستعماؿ تقنيات تنشيط الفريق في الحالة
البيداغوجية (أعماؿ موجية ،أعماؿ تطبيقية ،تربصات)
الميمة  :6تعمـ العمل التعاوني ضمف المجاف
البيداغوجية وفرؽ التكويف
الميمة  :7التدرب عمى ممارسة اإلشراؼ ومرافقة
الطمبة (التربص)
الميمة  :8التحكـ في التعبير الشفيي والكتابي في
وضعيتي التعميـ والبحث
الميمة  :9تطوير المبادرات واالبتكار في مجالي
المعرفة والميارة
الميمة  :10تحديد قدرات العمل البيداغوجي
الميمة  :11التقييـ الجماعي والفردؼ لمتطور الحاصل
في اكتساب المعرفة ،الميارة والمباقة
الميمة :12إستعماؿ شبكة التقييـ المتعمقة بأىداؼ
المخطط التكويني لممؤسسة

تقنيات اإلعالم
واإلتصال

التنظيم

لمد

.

.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

الموضوع
 حصة تعارؼ -سياسة وىدؼ التكويف
الجامعي
 األخبلؽ واآلداب فيالتعميـ الجامعي.
 -السير البيداغوجي

 التكويف الجامعي بيفنظاـ ؿ ـ د والنظاـ
الكبلسيكي :الرىانات
والواقع

تمييز الفرؽ بيف النظاـ
الكبلسيكي ونظاـ ؿ ـ د
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.

.
.

.

.

.

الجدول  :2إقتراح البرنامج الوطني لمتكوين.

األىداف
إحياء الضمير وبعث
روح المسؤولية في
التعميـ والبحث بالجامعة
 بعث روح المسؤولية تفسير دور االستاذالباحث ووضعيتو
القانونية

بيداغوجيا

تعميمية

التقييم

النشاط

النشاط:1
التوصل إلى فيـ سير الجامعة
عمى المستوػ الييكمي
النشاط :2
معرفة تنظيـ مينة األستاذ الباحث
النشاط :3
إدراؾ رىانات اليقضة البيداغوجية
في التكويف في نظاـ ؿ ـ د
النشاط :1
فيـ الغاية مف التكويف الجامعي
النشاط :2
تمييز الفرؽ بيف التكويف الجامعي

.

.

.

.

الميام
الميمة ،2
الميمة 4

الحجم الساعي
 14ساعات

الميمة ،2
الميمة 4
 11ساعات

الميمة ،2
الميمة ،4
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إعداد برنامج التكويف،
التعميـ والمحيط

فيـ رىانات نظاـ ؿ ـ د
ذات العبلقة بالمجاؿ

حقيبة األشغاؿ،تربصات (المحتويات
التطبيقية وكيفيات اإلدارة
وشبكات التقييـ)
 مسار تكويف الطالب التعميـ والتكويف فينظاـ ؿ ـ د :الخصائص
البيداغوجية والتعميمية

التحسيس بأىمية التوثيق
وتخطيط التدريب

إدراؾ الفرؽ الكامف
بالمقارنة مع التكويف
الكبلسيكي

 البيداغوجياوالبسيكوبيداغوجيا في
التكويف /التدريب عند
الطالب

فيـ آليات إدراؾ المعرفة

 تقنيات تنشيط فرؽالتكويف واإلشراؼ

التحكـ في الكيفيات
التطبيقية لمتدريب
البيداغوجي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الكبلسيكي والتكويف الجامعي في
نظاـ ؿ ـ د
النشاط :3
المبادرة بفيـ رىانات نظاـؿ ـ د في التكويف
األكاديميوالتكويف التمييني
 أىمية المراجع المينية ،مراجعالكفاءات والبرامج التكوينية

الميمة 3

الميمة ،3
الميمة ،52
الميمة 1
الميمة ،55
الميمة 52

النشاط :1
إدراؾ أىمية العممية التعميمية في
التعميـ /البحث
النشاط :2
فيـ الخاصية البيداغوجية في نظاـ
التعميـ ؿ ـ د
النشاط :3
تدريبفي إنشاء منيجية إعداد الدرس
التعميمي مف خبلؿ المجاف
البيداغوجية وفرؽ التكويف في نظاـ
ؿـد
النشاط  :1فيـ الرابط بيف تحصيل
واكتساب المعارؼ
النشاط :2
تناوؿ أىمية البيداغوجية الجامعية
في عبلقتيا بالبالغيف
النشاط :3
تكييف التعميـ بالقدرات المعرفية
لمطالب في نظاـ
ؿـد
النشاط :1
فيـ الضرورة البيداغوجية في
األسموب التعميمي اإلشرافي
النشاط :2
إعداد المخطط والبرنامج المنيجي
لمنشاط اإلشرافي
النشاط :3

الميمة ،5
الميمة ،2
الميمة ،4
الميمة1

الميمة ،2
الميمة51
الميمة 55

الميمة ،3
الميمة ،1
الميمة ،1

 11ساعات

 11ساعات

 11ساعات

 51ساعات

 51ساعات

الثالثي الثالث 2016

374

 تقييـ واعداد شبكاتالكفاءات

التحكـ في أدوات التقييـ

 ورقة الطريق لمشاريعالطالب

كيفيات التخطيط لمنشاط
البيداغوجي

 دفتر الشروط وورقةالطريق في النشاط
التكويني

تعمـ :
 إعداد وضع حيزالتنفيذ وتعمـ القيادة
(اإلدارة)

 تقنيات اإلعبلـواإلتصاؿ :األدوات
الرقمية
التكويف لشيادة c2i
المستوػ 5
 طرؽ ووسائل التعميـوتقنيات اإلعبلـ
واإلتصاؿ

التوعية بأىمية اإلعبلـ
اآللي كوسيمة تعميمية
وبيداغوجية

 طرؽ وكيفيات إعدادبرامج تكويف ذات نوعية
جيدة

اإلستعماؿ التعميمي
ألجيزة اإلعبلـ اآللي

تعمـ طرؽ إعداد مسارات
حسب معايير ضماف
الجودة
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التحكـ في أىمية اإلتصاؿ التعميمي
والتقنيات التعميمية
النشاط :1
فيـ خصوصية الجامعة والتقييـ
الجامعي
النشاط :2
القدرة عمى تحديد وابراز الكفاءات
الواجب تقييميا
النشاط :3
إعداد شبكات تقييمية ذات عبلقة
بالكفاءات واستعماؿ تقنيات اإلعبلـ
واإلتصاؿ في التقييـ

النشاط :1
إدراؾ أىمية دفتر الشروط وورقة
الطريق البيداغوجية والتعميمية
النشاط :2
إعداد الدليل البيداغوجي بما يتناسب
مع أىداؼ المواد المدرسة
النشاط :3
وضع الوسائل البيداغوجية التقنية
والبشرية ذات العبلقة بدفتر
االشروط البيداغوجي
النشاط :1
إدراؾ معنى التعميـ عف بعد
النشاط  :2إستعماؿ أجيزة تقنيات
اإلعبلـ واإلتصاؿ
النشاط :1
إدراؾ أىمية التعميـ عف بعد
النشاط  :2إستعماؿ تقنيات اإلعبلـ
واإلتصاؿ في النشاط التعميمي
والبحث
النشاط  :3إستعماؿ تقنيات اإلعبلـ
واإلتصاؿ في النشاط التقييمي
النشاط :1
إدراؾ أىمية ضماف الجودة
النشاط :2
إعداد شبكة تقييـ ضماف الجودة
النشاط :3

الميمة7

(تكوينيف مف 1
ساعات)

الميمة ،55
الميمة52

 51ساعات

الميمة ،4
الميمة ،3
الميمة ،7
الميمة2

1
ساعات

 1ساعات

الميمة 1

الميمة ،2
الميمة ،51
الميمة ،5
الميمة ،5
الميمة ،2
الميمة ،4
الميمة،3
الميمة 1

 51ساعة (4
حصص مف 1
ساعات)

 1ساعات
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 حصص تعميـ المغة:مركز التعميـ المكثف
لمغات ()CEIL

إدراؾ أىمية النوعية في
النشاط البيداغوجي
تعزيز المستوػ المغوؼ
(فرنسية ،إنجميزية)

 تقنيات التعبير الكتابيونموذج عف التقرير
العممي

مقارنة قواعد الكتابة
الموضوعية

 تقنيات البحثالبيبميوغرافي واعداد
وثائق تبلئـ المسار
التكويني

التحكـ وانجاز بطاقات
وثائقية

 الغاية مف التكويفالجامعي
 دور ومياـ البحث -العبلقات الخارجية

التعرؼ عمى المخطط
التكويني
التوصل إلى إدراؾ
طبيعة البحث العممي
معرفة الغاية مف التعاوف
بيف الجامعة والمحيط

 المسؤولية المعنويةوالتميينية لمجامعة

التعرؼ عمى الطبيعة
التميينية

 التعميـ ،التكويفوالعبلقة اإلنسانية

تطوير آداب السموؾ

التدرب عمى التحميل النوعي
لمكسب التعميـ في نظاـ ؿ ـ د
/

النشاط :1
التدرب عمى التعبيرالشفيي
النشاط :2
التدرب عمى التعبير الكتابي
النشاط :1
معرفة أىمية التعبير الشفيي
والكتابي
النشاط :2
التحكـ في منيجية التعبير العممي
في التعميـ والبحث
النشاط :3
معرفة الرىانات التعميمية لمتعبير
العممي في النشاط البيداغوجي
النشاط :1
إدراؾ أىمية عمـ المكتبات
النشاط :2
التحكـ في تقنيات البحث
البيبميوغرافي (الفيرسي)
النشاط :3
إنشاء بيبميوغرافيا عامة ومعينة
ذات عبلقة مع أىداؼ البرنامج
التعميمي/البحثي

الميمة،51
الميمة 55
/

/

الميمة 2

 51ساعات

الميمة 2

 51ساعات

الميمة 2

 11ساعات

الميمة 52

ساعة واحدة
()15
ساعة واحدة
()15

الميمة 3

النشاط :1
معرفة أىمية عبلقات التواصل بيف
االشخاص في التكويف الجامعي
النشاط :2
التوعية لمنصب المسؤولية
البيداغوجية والعممية

 51ساعات

الميمة،1
الميمة 52
الميمة ،7
الميمة،4
الميمة 2

الميمة ،7
الميمة،4
الميمة 2

ساعة واحدة
()15
ساعة واحدة
()15

ثبلثة ساعات
()14
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قـرار رقم  933مؤرخ في 28جويمية  ،2016يحدد القواعد المتعمقة
بالوقاية من السرقة العممية ومكافحتيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  05-03المؤرخ في  19جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  19يوليو سنة  2003والمتعمقبحقوؽ المؤلف والحقوؽ المجاورة،
 وبمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادػ األولى عاـ  1427الموافق  15يوليو سنة 2006والمتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  215 -71المؤرخ في  4رجب عاـ  1391الموافق  25غشت سنة  1971والمتضمفتنظيـ الدروس الطبية ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني عاـ  1419الموافق  17غشت سنة 1998والمتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 180-04المؤرخ في  5جمادػ األولى عاـ  1425الموافق  23يونيو سنة 2004الذؼ يحدد صبلحيات مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية وتشكيمتو وسيره،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299-05المؤرخ في 11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  129 -08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة 2008والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  130 -08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة 2008والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،
 وبمقتضى بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ  131 -08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة 2008والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08المؤرخ في 17شعباف عاـ  1429الموافق 19غشت سنة 2008والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي؛
الذؼ ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبمقتضى القرار رقـ  362المؤرخ في  9جواف سنة  2014الذؼ يحدد كيفيات إعداد ومناقشة مذكرة الماستر، وبمقتضى القرار رقـ  371المؤرخ في  11جواف سنة  2014والمتضمف إحداث المجالس التأديبية في مؤسساتالتعميـ العالي ويحدد تشكيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  547المؤرخ في  2جواف  2016الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ التكويف في الطور الثالثوشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا،
ــــرر
يــقــ ّ
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الفصل األول
أحكام عامة
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القواعد المتعمقة بالوقاية مف السرقة العممية ومكافحتيا.
المادة  :2يقصد بمفيوـ ىذا القرار ،ما يأتي:
المؤسسة :الجامعة وممحقاتيا ،المركز الجامعي ،المدرسة العميا ،مركز البحث وممحقاتو.
مسؤول المؤسسة :مدير الجامعة ،مدير المركز الجامعي ،مدير المدرسة العميا ،مدير مركز البحث.
وحدة التعميم والبحث :الكمية ،المعيد بالجامعة ،المعيد بالمركز الجامعي.
مسؤول وحدة التعميم والبحث :عميد الكمية ،مدير المعيد بالجامعة ،مدير المعيد بالمركز الجامعي.
الوحدة :وحدة التعميـ والبحث.
الفصل الثاني
تعريف السرقة العممية
المادة  :3تعتبر سرقة عممية بمفيوـ ىذا القرار ،كل عمل يقوـ بو الطالب أو األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث
االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ أو كل مف يشارؾ في عمل ثابت لبلنتحاؿ وتزوير النتائج أو
غش في األعماؿ العممية المطالب بيا أو في أؼ منشورات عممية أو بيداغوجية أخرػ.
وليذا الغرض ،تعتبر سرقة عممية ما يأتي:
 اقتباس كمي أو جزئي ألفكار أو معمومات أو نص أو فقرة أو مقطع مف مقاؿ منشور أو مف كتب أومجبلت أو دراسات أو تقارير أو مف مواقع الكترونية أو إعادة صياغتيا دوف ذكر مصدرىا وأصحابيا
األصمييف،
 اقتباس مقاطع مف وثيقة دوف وضعيا بيف شولتيف ودوف ذكر مصدرىا وأصحابيا األصمييف، استعماؿ معطيات خاصة دوف تحديد مصدرىا وأصحابيا األصمييف، استعماؿ برىاف أو استدالؿ معيف دوف ذكر مصدره وأصحابو األصمييف، نشر نص أو مقاؿ أو مطبوعة أو تقرير أنجز مف طرؼ ىيئة أو مؤسسة واعتباره عمبل شخصيا، استعماؿ إنتاج فني معيف أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداوؿ إحصائية أومخططات في نص أو مقاؿ دوف اإلشارة إلى مصدرىا وأصحابيا األصمييف،
 الترجمة مف إحدػ المغات إلى المغة التي يستعمميا الطالب أو األستاذ الباحث أو األستاذ الباحثاالستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ بصفة كمية أو جزئية دوف ذكر المترجـ والمصدر،
 قياـ األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ أو أؼ شخص آخربإدراج اسمو في بحث أو أؼ عمل عممي دوف المشاركة في إعداده،
 قياـ الباحث الرئيسي بإدراج اسـ باحث آخر لـ يشارؾ في انجاز العمل بإذنو أو دوف إذنو بغرضالمساعدة عمى نشر العمل استنادا لسمعتو العممية،
 قياـ األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ أو أؼ شخص آخربتكميف الطمبة أو أطراؼ أخرػ بإنجاز أعماؿ عممية مف أجل تبنييا في مشروع بحث أو انجاز كتاب
عممي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير عممي،
 استعماؿ األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ أو أؼ شخص آخرأعماؿ الطمبة ومذكراتيـ كمداخبلت في الممتقيات الوطنية والدولية أو لنشر مقاالت عممية بالمجبلت
والدوريات،
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 إدراج أسماء خبراء ومحكميف كأعضاء في المجاف العممية لمممتقيات الوطنية أو الدولية أو في المجبلتوالدوريات مف أجل كسب المصداقية دوف عمـ وموافقة وتعيد كتابي مف قبل أصحابيا أو دوف
مشاركتيـ الفعمية في أعماليا.

الفصل الثالث

تدابير الوقاية من السرقة العممية
الفرع األول

تدابير التحسيس والتوعية

المادة  :4تمزـ مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي باتخاذ تدابير تحسيس وتوعية تخص ،السيما:

 تنظيـ دورات تدريبية لفائدة الطمبة واألساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف حوؿ قواعد التوثيق العمميوكيفية تجنب السرقات العممية،

 تنظيـ ندوات وأياـ دراسية لفائدة الطمبة واألساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف الذيف يحضروف أطروحاتالدكتوراه،

 -إدراج مقياس أخبلقيات البحث العممي والتوثيق في كل أطوار التكويف العالي،

 -إعداد أدلة إعبلمية تدعيمية حوؿ مناىج التوثيق وتجنب السرقات العممية في البحث العممي،

 إدراج عبارة التعيد بااللتزاـ بالنزاىة العممية والتذكير باإلجراءات القانونية في حالة ثبوت السرقة العمميةفي بطاقة الطالب وطيمة مساره الجامعي.

الفرع الثاني

تنظيم تأطير التكوين في الدكتوراه ونشاطات البحث العممي

المادة  :5مع مراعاة األحكاـ التنظيمية المتعمقة بالتكويف في الدكتوراه وتنظيـ نشاطات البحث تتولى المجالس
العممية في مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي ،ما يأتي:

 مع مراعاة قدرات التأطير في المؤسسة ،تحديد عدد مذكرات الماستر وأطروحات الدكتوراه التي يمكفاإلشراؼ عمييا مف قبل كل أستاذ باحث أو باحث دائـ مؤىل ،كما يأتي:
 ستة ( )6أطروحات ومذكرات في ميداف العموـ والتكنولوجيا،

 تسعة ( )9أطروحات ومذكرات في ميداف العموـ اإلنسانية واالجتماعية.

 -احتراـ تخصص كل أستاذ باحث أو باحث دائـ عند تكميفيـ باإلشراؼ عمى نشاطات وأعماؿ البحث،

 تشكيل لجاف المناقشة والخبرة العممية مف بيف الكفاءات المختصة في ميدانيا العممي السيما بالنسبةلؤلطروحات ،المذكرات ،مشاريع البحث ،المقاالت ،المطبوعات البيداغوجية،

 اختيار موضوعات مذكرات التخرج ومذكرات الماستر وأطروحات الدكتوراه ،استنادا إلى قاعدة بياناتبعناويف المذكرات واألطروحات وموضوعاتيا التي تـ تناوليا مف قبل مف أجل تجنب عمميات النقل مف

االنترنيت والسرقة العممية،

 -إلزاـ طالب الدكتوراه باإلمضاء عمى ميثاؽ األطروحة،

 إلزاـ الطالب واألستاذ الباحث والباحث الدائـ بتقديـ تقرير سنوؼ عف حالة تقدـ أعماؿ البحث أماـالييئات العممية مف أجل المتابعة والتقييـ حسب الكيفيات المنصوص عمييا في التنظيـ السارؼ
المفعوؿ.
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الفرع الثالث
تدابير الرقابة
المادة  :6تمزـ مؤسسات التعميـ العالي ومؤسسات البحث باتخاذ تدابير الرقابة التالية:
 تأسيس عمى مستوػ موقع كل مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي ،قاعدة بيانات لكل األعماؿالمنجزة مف قبل الطمبة واألساتذة الباحثيف واألساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف والباحثيف
الدائميف ،يشمل السيما ،مذكرات التخرج ومذكرات الماستر والماجستير وأطروحات الدكتوراه ،تقارير
التربصات الميدانية ،مشاريع البحث ،والمطبوعات البيداغوجية.
 تأسيس لدػ كل مؤسسات التعميـ العالي ومؤسسات البحث ،قاعدة بيانات رقمية ألسماء األساتذةالباحثيف واألساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف والباحثيف الدائميف حسب شعبيـ وتخصصاتيـ
وسيرتيـ الذاتية ومجاالت اىتماماتيـ العممية والبحثية لبلستعانة بخبرتيـ مف أجل تقييـ أعماؿ وأنشطة
البحث العممي،
 شراء حقوؽ استعماؿ مبرمجات معموماتية كاشفة لمسرقات العممية بالعربية والمغات األجنبية أواستعماؿ البرمجيات المجانية المتوفرة في شبكة االنترنيت وغيرىا مف البرمجيات المتوفرة أو إنشاء
مبرمج معموماتي جزائرؼ كاشف لمسرقة العممية.
المادة  :7يتعيف عمى كل طالب أو أستاذ باحث أو أستاذ باحث استشفائي جامعي أو باحث دائـ عند تسجيل
موضوع بحث أو مذكرة أو أطروحة إمضاء التزاـ بالنزاىة العممية يودع لدػ المصالح االدارية المختصة
لوحدة التعميـ والبحث.
يحدد نموذج االلتزاـ بالنزاىة العممية طبقا لمممحق المرفق بيذا القرار.
الفصل الرابع
مجمس آداب وأخالقيات المينة الجامعية
الفرع األول
اإلنشاء والتشكيل
المادة  :8يحدث لدػ كل مؤسسات التعميـ العالي ومؤسسات البحث مجمس لآلداب وأخبلقيات المينة الجامعية،
ويسمى "مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية لممؤسسة".
المادة  :9يتشكل مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية لممؤسسة مف عشرة ( )10أعضاء مف مختمف
التخصصات ،وفق المعايير اآلتية:
 النزاىة العممية، عدـ التعرض ألية عقوبة تأديبية تتعمق بأخبلقيات المينة وآدابيا. السيرة األكاديمية والعممية. االنتماء لذوؼ الرتب العميا في المؤسسة. التعيد الكتابي بااللتزاـ بقواعد النزاىة والسرية والموضوعية واإلنصاؼ في العمل.المادة  :10يتـ اختيار أعضاء مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية لممؤسسة مف قبل مجمس آداب وأخبلقيات
المينة الجامعية المحدث بموجب المرسوـ التنفيذؼ رقـ 180-04المؤرخ في  5جمادػ األولى عاـ
 1425الموافق  23يونيو سنة  ،2004والمذكور أعبله ،مف بيف األساتذة الباحثيف واألساتذة الباحثيف
االستشفائييف الجامعييف والباحثيف الدائميف في حالة نشاط بوحدة التعميـ والبحث أو مؤسسة البحث.
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المادة  :11يرأس مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية لممؤسسة شخصية عممية ذؼ سمعة مؤكدة يعينو

الوزير المكمف بالتعميـ العالي مف بيف األساتذة الباحثيف أو األساتذة الباحثيف االستشفائييف الجامعييف

أوالباحثيف الدائميف ،حسب الحالة ،مف مختمف التخصصات مف ذوؼ أعمى رتبة الذيف ىـ في حالة

نشاط بالمؤسسة بناء عمى اقتراح مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية المحدث بموجب المرسوـ

التنفيذؼ رقـ 180-04المؤرخ في  5جمادػ األولى عاـ  1425الموافق  23يونيو سنة ،2004
والمذكور أعبله،

المادة  :12عيدة أعضاء مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية لممؤسسة أربع ( )4سنوات قابمة لمتجديد مرة
واحدة فقط.

الفرع الثاني
الميام

المادة  :13عبلوة عمى المياـ المذكورة في المادة  2مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  180-04المؤرخ في  5جمادػ
األولى عاـ  1425الموافق  23يونيو سنة  ،2004والمذكور أعبله ،يكمف مجمس آداب وأخبلقيات

المينة الجامعية لممؤسسة ،بما يأتي:

 -دراسة كل إخطار بالسرقة العممية واجراء التحقيقات والتحريات البلزمة بشأنيا،

 تقدير درجة عدـ االلتزاـ بقواعد األخبلقيات المينية والنزاىة العممية لكل حالة تعرض عميو، -تقدير درجة الضرر البلحق بسمعة المؤسسة وىيئاتيا العممية،

 إحالة كل حالة تتعمق بالسرقة العممية عمى الجيات اإلدارية المختصة في المؤسسة ،مشفوعة بتقريرمفصل يبيف حاالت االنتحاؿ والسرقة العممية في العمل موضوع اإلحالة.

المادة  :14يمكف مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية لممؤسسة االستعانة بأؼ شخص أو لجنة متخصصة
يمكنيا أف تساعده في أعمالو.

المادة  :15يعد مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية لممؤسسة حصيمة سنوية عف نشاطاتو ويرسميا مرفقة
بتوصياتو إلى مسؤوؿ المؤسسة.

الفصل الخامس

إجراءات النظر في اإلخطار بالسرقة العممية ومعاقبتيا
الفرع األول

اإلجراءات الخاصة بالطالب

المادة  :16يبمغ كل إخطار مف أؼ شخص كاف بوقوع سرقة عممية كما ىي محددة في المادة  3مف ىذا القرار

ترتكب مف طرؼ الطالب ،بتقرير كتابي مفصل مرفق بالوثائق واألدلة المادية المثبتة يسمـ إلى مسؤوؿ

وحدة التعميـ والبحث.

يحيل مسؤوؿ وحدة التعميـ والبحث التقرير المذكور أعبله فو ار لمجمس آداب وأخبلقيات المينة

الجامعية لممؤسسة مف أجل إجراء التحقيقات والتحريات البلزمة بشأنيا.

المادة  :17يقدـ مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية لممؤسسة تقريره النيائي لمسؤوؿ وحدة التعميـ والبحث

بعد إجراء التحقيقات والتحريات البلزمة ،في أجل ال يتعدػ خمسة عشر ( )15يوما ابتداء مف تاريخ

إخطاره بالواقعة.
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المادة  :18عندما يتضمف تقرير مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية لممؤسسة ثبوت السرقة العممية ،يحيل
مسؤوؿ وحدة التعميـ والبحث الممف عمى مجمس تأديب الوحدة.

المادة  :19يعمـ مسؤوؿ وحدة التعميـ والبحث الطالب المتيـ بالسرقة العممية كتابيا بالوقائع المنسوبة إليو واألدلة
المادية الثبوتية مرفقا بمقرر اإلحالة عمى مجمس التأديب وتاريخ ومكاف انعقاده خبلؿ اآلجاؿ
المنصوص عمييا في التنظيـ السارؼ المفعوؿ.

المادة  :20يجتمع مجمس تأديب وحدة التعميـ والبحث في اآلجاؿ المنصوص عمييا في التنظيـ المعموؿ بو
لمفصل في الوقائع المعروضة عميو.

المادة  :21يستمع أعضاء مجمس تأديب وحدة التعميـ والبحث ،لمتقرير الذؼ يقدمو أحد أعضاء مجمس آداب

وأخبلقيات المينة الجامعية لممؤسسة الذؼ يجب أف يتضمف الوقائع المنسوبة لمطالب واألدلة التي
سمحت بالتأكد مف صحة وقوع السرقة العممية ثـ يستمع لمطالب المتيـ مف أجل تقديـ دفوعو.

المادة  :22يجب عمى الطالب المتيـ الذؼ يحاؿ عمى مجمس التأديب المثوؿ شخصيا.

يمكف الطالب المتيـ إحضار أؼ شخص لمرافقتو في الدفاع عف نفسو ،وليذا الغرض يتعيف عميو

إخطار مسؤوؿ وحدة التعميـ والبحث كتابة باألشخاص الذيف يرافقونو في الدفاع عف نفسو قبل انعقاد
مجمس التأديب بثبلثة ( )3أياـ عمى األقل.

إذا تعذر حضور الطالب المتيـ ألسباب مبررة يمكف أف يمتمس كتابة مف مسؤوؿ وحدة التعميـ والبحث
تمثيمو مف قبل مدافعو وأف يقدـ مبلحظاتو ودفوعو كتابة ،قبل انعقاد مجمس التأديب بثبلثة ( )3أياـ.

المادة  :23يتعيف عمى مجمس التأديب أف يسجل في محضر االستماع الوقائع المنسوبة لمطالب المتيـ كما ىي

محددة في تقرير مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية لممؤسسة إضافة لمبلحظات ودفوع الطالب

المتيـ.

المادة  :24يفصل مجمس تأديب وحدة التعميـ والبحث ،في الوقائع المنسوبة لمطالب المتيـ خبلؿ اآلجاؿ المحددة
في التنظيـ المعموؿ بو.

المادة  :25يمكف الطالب الطعف في القرار الذؼ يتخذه مجمس تأديب وحدة التعميـ والبحث أماـ مجمس تأديب
المؤسسة طبقا ألحكاـ القرار رقـ  371المؤرخ في  11جواف  ،2014والمذكور أعبله.
الفرع الثاني

اإلجراءات الخاصة باألستاذ الباحث،

األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي والباحث الدائم

المادة  :26يبمغ كل إخطار مف أؼ شخص كاف بوقوع سرقة عممية كما ىي محددة في المادة  3مف ىذا القرار

ترتكب مف طرؼ األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ بتقرير

كتابي مفصل مرفق بالوثائق واألدلة المادية المثبتة يسمـ إلى مسؤوؿ وحدة التعميـ والبحث.

يحيل مسؤوؿ وحدة التعميـ والبحث التقرير المذكور أعبله فو ار لمجمس آداب وأخبلقيات المينة

الجامعية لممؤسسة مف أجل إجراء التحقيقات والتحريات البلزمة بشأنيا.

المادة  :27يقدـ مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية لممؤسسة تقريره النيائي لمسؤوؿ المؤسسة بعد إجراء
التحقيقات والتحريات البلزمة في أجل ال يتعدػ خمسة عشر ( )15يوما ابتداء مف تاريخ إخطاره
بواقعة السرقة العممية.
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المادة  :28عندما يتضمف تقرير مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية لممؤسسة تأكيد وقوع السرقة العممية،
يتولى مدير المؤسسة إخطار المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء في اآلجاؿ المحددة في المادة 166
مف األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادػ األولى عاـ  1427الموافق  15يوليو سنة ،2006
والمذكور أعبله.
المادة  :29يحق لؤلستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ أف يبمغ كتابيا
باألخطاء المنسوبة إليو وأف يطمع عمى كامل ممفو التأديبي وأف يبمغ بتاريخ مثولو أماـ المجنة اإلدارية
المتساوية األعضاء بالبريد الموصى عميو مع وصل استبلـ ،في أجل خمسة عشر ( )15يوما ابتداء
مف تاريخ تحريؾ الدعوػ التأديبية.
المادة  :30تستمع المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء لمتقرير الذؼ يقدمو أحد أعضاء مجمس آداب وأخبلقيات

المينة الجامعية لممؤسسة الذؼ يجب أف يتضمف الوقائع المنسوبة واألدلة التي سمحت بالتأكد مف
صحة وقوع السرقة العممية ثـ تستمع لمطرؼ المتيـ ليقدـ الدفوع البلزمة حوؿ الوقائع المنسوبة إليو.
المادة  :31يجب عمى األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ الذؼ يحاؿ عمى
المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المثوؿ شخصياف ماعدػ حالة القوة القاىرة.
يمكف األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ تقديـ مبلحظاتو كتابة
أو شفوية ،ويحق لو أف يستعيف بمدافع أو بأؼ موظف يختاره بنفسو.
يمكف األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ في حالة تقديمو لمبرر
مقبوؿ لغيابو أف يمتمس مف المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة ،تمثيمو مف قبل مدافعو.
وفي كمتا الحالتيف ،يجب أف يخطر المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء كتابة بأسماء األشخاص الذيف
يختارىـ لمدفاع عنو أو تمثيمو قبل انعقادىا بثبلثة ( )3أياـ.
المادة  :32يتعيف عمى المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء أف تسجل في محضر االستماع الوقائع المنسوبة
لمطرؼ المتيـ كما ىي محددة في تقرير مجمس آداب وأخبلقيات المينة الجامعية لممؤسسة إضافة
لمبلحظات ودفوع الطرؼ المتيـ أو دفاعو.
المادة  :33يبمغ الطرؼ المعني بالقرار المتضمف العقوبة التأديبية في أجل ال يتعدػ ثمانية ( )8أياـ ابتداء مف
تاريخ اتخاذ القرار ،ويحفع في ممفو االدارؼ.

المادة  :34يمكف األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائـ الطعف في القرار
الذؼ تتخذه المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء أماـ لجنة الطعف المختصة وفق الشروط واآلجاؿ

المنصوص عمييا في التشريع السارؼ المفعوؿ.

الفرع الرابع
العقوبات

المادة  :35دوف المساس بالعقوبات المنصوص عمييا في التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما ،ال سيما تمؾ المحددة
في القرار رقـ  371المؤرخ في  11جواف  ،2014والمذكور أعبله ،كل تصرؼ يشكل سرقة عممية
بمفيوـ المادة  3مف ىذا القرار ولو صمة باألعماؿ العممية والبيداغوجية المطالب بيا مف طرؼ الطالب

في مذكرات التخرج في الميسانس والماستر والماجستير والدكتوراه قبل أو بعد مناقشتيا يعرض صاحبيا
إلى إبطاؿ المناقشة وسحب المقب الحائز عميو.
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المادة  :36دوف المساس بالعقوبات المنصوص عمييا في األمر رقـ  03-06المؤرخ في  19جمادػ األولى عاـ
 1427الموافق  15يوليو سنة  2006والمذكور أعبله ،كل تصرؼ يشكل سرقة عممية بمفيوـ المادة

 3مف ىذا القرار ولو صمة باألعماؿ العممية والبيداغوجية المطالب بيا مف طرؼ األستاذ الباحث،
األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي والباحث الدائـ في النشاطات البيداغوجية والعممية وفي مذكرات
الماجستير وأطروحات الدكتوراه ومشاريع البحث األخرػ أو أعماؿ التأىيل الجامعي أو أية منشورات

عممية أو بيداغوجية أخرػ والمثبتة قانونا ،أثناء أو بعد مناقشتيا أو نشرىا أو عرضيا لمتقيييـ يعرض
صاحبيا إلى إبطاؿ المناقشة وسحب المقب الحائز عميو أو وقف نشر تمؾ األعماؿ أو سحبيا مف

النشر.

المادة  :37تتوقف جميع المتابعات التأديبية ضد كل شخص لعدـ كفاية األدلة أو بسبب وقائع غير واردة في
نص المادة  3مف ىذا الق ارر.

المادة  :38طبقا ألحكاـ األمر رقـ  05-03المؤرخ في  19جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  19يوليو سنة
 ،2003والمذكور أعبله ،يمكف كل جية متضررة مف فعل ثابت لمسرقة العممية مقاضاة أصحابيا.
الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة  :39يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف والمدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومسؤولي
مؤسسات التعميـ العالي ومؤسسات البحث كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة

الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  28جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق القرار رقم 933 :المؤرخ في 28 :جويمية سنة 2116
الذي يحدد القواعد المتعمقة بالوقاية من السرقة العممية ومكافحتيا

مؤسسة التعميم العالي:

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
نموذج التصريح الشرفي
خاص بااللتزام بقواعد النزاىة العممية النجاز بحث

أنا الممضي أدناه،
السيد............................:الصفة :طالب ،أستاذ باحث ،باحث دائم.................................:
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم .........................:والصادرة بتاريخ...............................
المسجل بكمية ..................................قسم........................................................
والمكمف بإنجاز أعمال بحث ( مذكرة التخرج ،مذكرة ماستر ،مذكرة ماجستير ،أطروحة دكتوراه)،
عنوانيا.....................................................................................................:
................................................................................................... ..........
أصرح بشرفي أني ألتزم بمراعاة المعايير العممية والمنيجية ومعايير األخالقيات المينية والنزاىة
األكاديمية المطموبة في انجاز البحث المذكور أعاله.
التاريخ...................:
إمضاء المعني
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مؤسسات ال ّتعميم العالي لضمان ال ّتكوين
قـرار رقم  935مؤرخ في  31جويمية ،2016
يتضمن تأىيل ّ
ّ
لسنة الجامعية 2017-2016
الدكتوراه
ّ
لنيل شيادة ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ا ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015واّلذؼالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
المؤرخ فػي  24جمادػ الثّانية عاـ 1424الموافق  23غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذؼ رقػـ ّ 279-03يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
2003واّلذؼ ّ
المؤرخ فػي 11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنػة 2005
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذؼ رقـ ّ 299-05يحدد مياـ المركز الجامعي والقػواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
واّلذؼ ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19أوت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذؼ رقـ 265-08ّ
الدكتوراه،
2008و
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذؼ رقػـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
يحدد صبلحيات وزير التّعميـ العالي والبحث العممي،
2013واّلذؼ ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 176-16المؤرخ في 9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016واّلذؼيحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
ّ
ِّ
يحدد كيفيات تنظيـ التّكويف في الطور الثالث
 وبموجب القرار رقـ 547المؤرخ في  2جواف سنة  2016واّلذؼ ّ
ّ
وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا،
لمندوات الجيوية شػرؽ ،وسػط ،غرب،
المجاف
المختصة ّ
وبناء عػمى محاضر اجتماع ّ
ّ
 ًطور الثالث،
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لتّأىيل التّكويف في ال ّ
 ًيـقــرر
ّ
ِّ
يحدد كيفيات
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  3مف القرار رقـ 547
المؤرخ في  2جواف سنة  2016واّلذؼ ّ
ّ
تنظيـ التّكويف في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا ،ييدؼ ىذا القرار إلى
السنة
مؤسسات التّعميـ العالي اآلتي ذكرىا لضماف التّكويف لنيل شيػادة ّ
الدكتػوراه بعنواف ّ
تأىيل ّ
الجامعية 2017-2016׃
 الجامعات׃ جامعة العموـ والتّكنولوجيا ىوارؼ بومديف ،جامعة الجزائر ،1جامعة الجزائر ،2جامعةالجزائر ،3جامعة تيزؼ وزو ،جامعة بجاية ،جامعة بومرداس ،جامعة بويرة ،جامعة البميدة ،1جامعة
البميدة ،2جامعة المدية ،جامعة غرداية ،جامعة الجمفة ،جامعة خميس مميانة ،جامعة األغواط،
جامعة قسنطينة ،1جامعة قسنطينة ،2جامعة قسنطينة ،3جامعة األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية
بقسنطينة ،جامعة عنابة ،جامعة باتنة ،1جامعة باتنة ،2جامعة بسكرة ،جامعة الوادؼ ،جامعة
الطارؼ ،جامعة قالمة ،جامعة جيجل ،جامعة خنشمة ،جامعة مسيمة ،جامعة ورقمة ،جامعة أـ
البواقي ،جامعة سطيف ،1جامعة سطيف ،2جامعة سكيكدة ،جامعة سوؽ أىراس ،جامعة تبسة،
جامعة برج بوعريريج ،جامعة أدرار ،جامعة بشار ،جامعة معسكر ،جامعة مستغانـ ،جامعة وىراف،1
جامعة وىراف ،2جامعة سعيدة ،جامعة سيدؼ بمعباس ،جامعة تيارت ،جامعة تممساف ،جامعة العموـ
والتكنولوجيا بوىراف ،جامعة الشمف.
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 المراكز الجامعية׃ المركز الجامعي بتمنراست ،المركز الجامعي بميمة ،المركز الجامعي بعيفتموشنت ،المركز الجامعي بغميزاف ،المركز الجامعي بتيسمسيمت ،المركز الجامعي بالنعامة ،المركز
الجامعي بالبيض.
 -المدارس׃ مدرسة الدراسات العميا التجارية ،المدرسة الوطنية متعددة التقنيات ،المدرسة الوطنية العميا

لمفبلحة ،المدرسة الوطنية العميا لمرؼ ،المدرسة الوطنية العميا لئلحصاء واالقتصاد التطبيقي ،المدرسة
الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل ،المدرسة العميا لمتجارة ،المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت،
المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف ،المدرسة الوطنية العميا لئلعبلـ اآللي ،المدرسة
الوطنية متعددة التقنيات بوىراف ،المدرسة العميا لئلعبلـ اآللي بسيدؼ بمعباس.
مؤسسات التعميـ العالي المذكورة في المادة األولى
المادة ّ :2
يحدد عدد المناصب المفتوحة لفائدة ّ
مؤسسة مف ّ
كل ّ

وفًقا لممبلحق المرفقة بيذا القرار.
لمدة ثبلثة ( )03سنوات ابتداء مف تاريخ ّأوؿ تأىيل ،مع مراعاة أحكاـ
الدكتوراه ّ
يؤىل التّكويف في ّ
المادة ّ :3
المؤرخ في  2جواف سنة  2016المذكور أعبله.
المادتيف  3و 19مػف القرار رقـ ّ 547
كل فيما
مؤسسات التّعميـ العالي المذكورة أعبلهّ ،
المادة  :4يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ والتّكويف العالييف ورؤساء ّ
الرسمية لمتّعميـ العالي والبحث العممي.
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار اّلذؼ سينشر في النشرة ّ
ّ

حـرر بالجزائر في  31جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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مؤسسات الّتعميم العالي
ضمن تأىيل ّ
ممحـق بالقـرار رقم  935المؤرخ في  31جويمية  ،2016المت ّ
لسنة الجامعية 2017-2016
الدكتوراه
ّ
لضمان الّتكوين لنيل شيادة ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ا ّ
جامعة العموم والتكنولوجيا ىواري بومدين

Postes

Type

Responsable

23

H

BENCHAIBA
Mahfoud

3

H

4

R

3

R

6

R

5

R

6

R

5

R

MOULAY
Mohamed Said
BENSEBA
Boualem

Spécialité

Informatique : Opt.1 : Intelligence
Artificielle (08 postes),
opt.2 : Méthodes Formelles et
Application (05 postes),
opt.3 : Réseaux et Sécurité des
Systèmes Informatiques (05 postes),
opt.4 : Systèmes d’Information et
)Génie Logiciel (05 postes
Equations aux Dérivées Partielles
et Applications

Informatique

Algèbre et Théorie des Nombres

Mathématiques Discrètes, Optimisation
BOUROUBI Sadek
et Cryptologie
Mathématiques Fondamentales
REZAOUI MEDet Cryptographie
SALEM
Probabilités Statistiques et Application SADKI OURIDA
CHERUI
Recherche Opérationnelle
MOHAMED
et Mathématique Discrètes
El Amine
Recherche Opérationnelle
AIDER Meziane
et Management

4

R

KESRI M'hamed

Système Dynamiques

20

H

CHAMI AHMED
Chafik

Physique : Opt.1 : Physique des
Matériaux (07 postes),
opt.2 : Physique des Rayonnements
(03 postes),
opt.3 : Physique Théorique (05
postes),
opt.4 : Energétique et Mécanique des
)Fluides (05 postes

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Filière

Domaine

MI

Mathématiques

Physique
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Domaine

Filière

Chimie

Spécialité

Responsable

Chimie Computationnelle
et Spectroscopie

OUAMERALI
Ourida
CHELGHOUM
Chabane
FODIL CHERIF
Yazid
OUAFIHARCHAOUI
Saida
HACENE Hocine

Analyse et Contrôle
Chimie de Médicament

Biologie
SNV
Pharmacologie
Fondamentale
et Appliquée
Electronique

R

5

R

13

R

4

R

4

H

5

DJERDJOURI
Bahia

R

3

CHERBI BAZI
Lynda

R

8

Électrotechnique

R

5

Energies
Renouvelables

LADJICI Ahmed
Amine

Energies Renouvelables

MENAA Mohamed

R

3

AIT AMAR Hamid

R

8

DAOUD Kamel

R

4

R

6

R

5

H

4

R

3

R

3

R
R
R

9
3
4

R

3

BOUHADAEF
Malek

R

3

Télécommunication et Traitement
de l'Information
Imageries et Cartographies
Numériques
en Géosciences

OUKIL Assia née
KOURGLI

H

16

HAMOUDI
Mohamed

R

10

Géologie Environnement

NAAK Mohamed

R

3

Pétrologie et Structure de la
Lithosphère

BELHAI Djelloul

R

6

Sciences de l’Eau et Environnement

HAOUCHINE
Fatma Zohra

R

6

Aménagement et Planification des
Espaces Ruraux

LACHEHAB Amar

R

6

Ville Risque et Aménagement

ZIANE Mahfoud

R

6

Aménagement et Planification

SOUIHER Nouari

R

6

Géophysique

BOUNIF Mohand
Ou Abdelah

R

5

Génie des Procédés :
Opt.1 : Eau-Energie-Environnement
Opt.2 : Procédés Réactionnels
Génie Pharmaceutique
Génie des Procédés Industriels

MELLAL Mounir
AKCHICHE
Géo Matériaux
Mustapha
Génie Civil
Structures et Matériaux du Génie Civil KHARCHI Fattoum
EL HASSAR Sidi
Sciences Techniques des Bâtiments
Mohamed Karim
Construction Fabrication et Fiabilité
BOUKHAROUBA
Mécaniques
Toufik
Génie des Matériaux
AZZAZ Mohamed
Génie Mécanique Mécanique Energétique : Thermo-fluide MADANI Brahim
Thermo Energétique
DIZENE Rabah
Tribologie et Fiabilité des Systèmes
HAMOUDA Khaled
Mécaniques
Hydraulique

ST
Télécommunication

Géophysique

Géologie

STU
Géographie
et Aménagement
du Territoire

Géophysique

388

Microbiologie
Pharmacologie Expérimental et
Sciences Médicaments dans les
Pathologies Inflammatoires et
Infectieuses
Instrumentation Electronique :
Opt.1 : Instrumentation des Systèmes
(04 postes),
opt.2 : Optronique des Systèmes (04
postes)

Postes

Electrotechnique

Génie des
Procédés
ST

Biologie et Biotechnologie des Plants
Médicinales et Aromatique

Type

2016 الثالثي الثالث

Hydraulique
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Type Postes

جامعـة الجزائـر01

Responsable

Spécialité

10

R

ثٛؽّ١ذح ػجذ هللا

إداسح ِٚبٌ١خ

10

H

رم١خ ػجذ اٌفزبػ

لبٔ ْٛاألعشح

10

R

ثٕٕبع١ؾش٠ف

لبٔ ْٛاألػّبي ٚاٌٍّى١خ اٌفىش٠خ

10

H

إعىٕذس ٞأؽّذ

لبٔ ْٛاٌج١ئخ

10

R

ثٛغضاٌخدمحمٔبفش

اٌمبٔٔٛبٌذ١ٌٚبٌؼبِٛاٌخبؿ

10

R

أ٘ٚبث١خ ػجذ هللا

اٌمبٔ ْٛاٌغٕبئٚ ٟػٍُ اإلعشاَ

10

H

ثؾ١ش دمحم

اٌمبٔ ْٛاٌمضبئٟ

10

R

دمحم ٞعٍّ١بْ

اٌمبٔ ْٛاٌّذٔٚ ٟلبٔ ْٛاٌزأِٓ١

7

H

فذ٠ك ؽبف١خ

اٌزشاس اإلعالِٚ ٟاالعزؾشاق

5

R

ِغشاِ ٜٚؾّٛد

اٌىزبة ٚاٌغٕخ

4

R

ع١ذي ػّبس

اٌّزا٘ت االػزمبد٠خ ٚاٌفىش٠خ

5

R

٠ؼ١ؼ دمحم

ِمبسٔخ األد٠بْ

6

H

خٕٛػ عؼ١ذ

األؽٛاي اٌؾخق١خ ف ٟاٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ

5

R

و١ش ٜغٕ١خ

اٌؼمٛد ٚاٌّغؤ١ٌٚخ ف ٟاٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ

5

R

عؼذ٠ ٜؾٟ

فمٗ اٌّؼبِالد اٌّبٌ١خ اٌّؼبفشح

10

H

دٕ٘١خ ٔق١شح

فمٗ إٌٛاصي ٚاالعزٙبد اٌّؼبفش

5

R

أٚلبع ٓ١وّبي

اٌمٛاػذ اٌفم١ٙخ ِٚمبفذ اٌؾش٠ؼخ

10

H

اٌغٕٛع ٝػجذ
اٌشؽّبْ

ٔظبَ اٌٛلف اإلعالِٟ

6

R

عٙبَ ِبدْ

اٌٍغخ ٚاٌذساعبد اٌمشآٔ١خ

5

H

ِضٍ٠خ ػبؽٛس

اإلػغبص اٌؼٍّٚ ٟاٌٍغ ٞٛف ٟاٌمشآْ اٌؾذ٠ش

Filière

Domaine

ؽمٛق

DSP

اٌؼٍ َٛاالعالِ١خ -
أفٛي اٌذٓ٠

SHS

اٌؼٍ َٛاإلعالِ١خ -
اٌؾش٠ؼخ

اٌؼٍِٛبإلعالِ١خ -
اٌٍغخاٌؼشث١خٚاٌؾضبس
حاإلعالِ١خ

جامعـة الجزائـر2
Postes

Type

Responsable

Spécialité

10

H

ٌط١فخ ؽغبس

األدة اٌّغبسث ٟاٌمذُ٠

10

R

ِؾش ٞثٓ خٍ١فخ

األدة اٌؼشثٔٚ ٟمذٖ

10

H

ؽ١بح أَ اٌغؼذ

أدة عضائشٞ

10

H

ػٍِ ٟالؽٟ

اٌخطبة اٌغشد ٞاٌّؼبفش

10

R

ثٛػ١بد ع١ذ ٞدمحم دثبؽ

12

R

اٌطب٘ش ٌٛف١ف

10

H

ٍِ١ىخ ثٍمبعّٟ

اٌذساعبد اٌذالٌ١خ ٚاٌزذا١ٌٚخ

10

H

فز١ؾخ ٌؼالٞٚ

اٌٍغبٔ١بد ٚػٍ َٛاالرقبي

10

R

سؽ١ذ وٛساد

8

H

ABDELFETTAH
Ahcene

8

R

10

H

10

R

لضب٠ب األدة
Sciences du Langage et
Analyse
du Discours
Etudes culturelles AngloSaxonne
Linguistique Appliquée
et Didactique
Analyse de Discours
Médiatiques
et Didactique de
l’Interculturel

MANSOURI
Brahim
BOUKHEDIMI
Yassmine
AIT DAHMANE
Karima

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

اٌٍغبٔ١بد اٌزطج١م١خ ٚرؼٍ١ّ١خ اٌٍغخ
اٌؼشث١خ
اٌذساعبد اإلفشاد٠خ ٚاإلفالؽ١خ
ٚرؼٍّ١بد اٌٍغخ

Filière

Domaine

اٌذساعبد األدث١خ

اٌذساعبد األدث١خ اٌٍّغخ
ٚاألدة اٌؼشثٟ
اٌذساعبد اٌٍغبٔ١خ

LLA

اٌذساعبد اٌٍغ٠ٛخ

اٌذساعبد إٌمذ٠خ
Allemand

Anglais

LLE

Français
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Filière

Postes

Type

Responsable

Spécialité

12

R

KACEDALIAssia

Langue et Littérature
Francophone

10

R

GRINE Nadia

Sociolinguistique et Analyse
du Discours

10

H

KHELOUIATI
Souad

Langue et Littérature
Italienne

Italien

5

R

BOURNISSA ALI

Langue et Littérature Russe

Russe

13

H

KALOU Yasmine

رؼٍ١ّ١خاٌزشعّخ

14

H

BEKOUCHE
Mohamed Salah

رشعّخ اٌؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١خ

10

R

BENMOHAMED
Imene

اٌزشعّخ اٌّزخققخ ِٕٚب٘غٙب

4

R

MOUFOK Nafissa

اٌزشعّخ ٚاٌزٛافً

7

H

BENDALI Hocine
Mohamed Cherif

دساعبد رشعّ١خ ؽذ٠ضخ

18

H

دسلِ ٟٕ١شُ٠

أِشاك اٌٍغخ ٚاالرقبي

12

H

صالي ٔق١شح

ػٍ َٛػقج١خ ِؼشف١خ ٚاٌؼالط
اٌّؼٍِٛبرٟ

6

R

ِٕقف ثىبٞ

ربس٠خ إفش٠م١ب عٕٛة اٌقؾشاء

10

H

ثٛضشعب٠خ ثٛػضح

اٌزبس٠خ اٌؼغىشٌٍ ٞغضائش ػجش اٌؼقٛس

10

R

ؽغبِٔ ٟخزبس

ربس٠خ اٌّغشة اٌؼشث ٟاٌؾذ٠ش فٟ
اٌمشٔ51-51 ٓ١

10

R

أؽّذ ؽش٠فٟ

اٌذساعبد اٌزبس٠خ١خ ف ٟاٌؼقش
اٌٛع١ظ

6

H

وٛاػ ص٘شح

اٌذّ٠غشاف١ب ٚاٌقؾخ

7

R

خ١شح ثٓ ثٍخ

ػٍُ ا٢صبس-آصبس إعالِ١خ

6

R

ؽٕ١ز ٟدمحم اٌجؾ١ش

ػٍُ األصبس -آصبس لذّ٠خ

3

R

ساثؾِ ٟشٚاْ

ػٍُ ا٢صبس  -آصبس ِب لجً اٌزبس٠خ

10

R

ثٛخٕٛفأسصلٟ

ػٍُ ا٢صبس ؽ١برٗ ٚرشِ ُ١اٌّّزٍىبد
اٌضمبف١خ

10

H

ػّش ٟٔٚثٙغخ

ػٍُ االعزّبع اٌزشثٞٛ

4

H

سِ١زخ أؽّذ

ػٍُ االعزّبع اٌضمبفٟ

Domaine

Traduction

LLE

أسطٛف١ٔٛب

ربس٠خ

SHS
اٌذّ٠غشاف١ب

ػٍُ ا٢صبس

8

R

إؽٛداْ اٌؼشثٟ

ػٍُ االعزّبع اٌؾضشٞ

15

R

فجبػ ػ١بؽٟ

ػٍُ االعزّبع اٌؼبئٍٚ ٟاٌؼًّ
االعزّبػٟ

15

R

ؽٛا٠ش٠خ ػز١مخ

إٌّظّبد ٚاٌّٛاسد اٌجؾش٠خ

12

R

ػالُ٘ ساثؼ

ػٍُ اٌّىزجبد ٚاٌزٛص١ك

6

H

وٍض َٛثٍّٛٙ١ة

اإلسؽبد ٚاٌؼالط إٌفغٟ

10

R

صٔبد دٌٍ١خ

ػٍُ إٌفظ اٌقؾخ

10

R

سث١ؼخ خطبػ

ػٍُ إٌفظ اٌؼًّ ٚاٌزٕظُ١

12

R

أؽغٓ عبة هللا ؽٛس٠خ

ػٍُ إٌفظ اٌؼ١بدٞ

10

R

أؽّذ دٚلخ

ػٍُ إٌفظ اٌّذسعٟ

10

H

ػٍ١زؼٕ٠ٛبد

اٌزشث١خ اٌخبفخ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ػٍُ االعزّبع

ػٍُ اٌّىزجبد

SHS

ػٍُ إٌفظ

ػٍ َٛاٌزشث١خ
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Postes

Type

Responsable

Spécialité

10

R

ٌىؾً ٌخضش

ػٍ َٛاٌزشث١خ

15

H

ثؾشٔ ٞجً١

اٌم١بط ٚاٌزم ُ٠ٛاٌزشثٞٛ

10

H

ِٕبد طبٌت

اٌفىش اٌفٍغف ٟاٌؼشث ٟاالعالِٟ

8

H

ٌخضش ؽش٠ظ

فٍغفخ اٌؼٍُ ٚاٌؾضبسح

8

H

ػّش ِٙجً١

اٌفٍغفخ اٌغشث١خ اٌّؼبفشح

10

H

أؽّذ ِٛعبٞٚ

ِٕطك ٚفٍغفخ اٌؼٍَٛ

8

R

ػجذ اٌّغ١ذ دَ٘ٛ

اٌفٍغفخ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّؼبفشح

12

R

ػّش ثٛعبؽخ

Filière

فٍغفخ

اٌفٍغفخ اٌؼبِخ

جامعـة الجزائـر3

Postes

Type

Responsable

Spécialité

8

R

عش٠ش ػجذ هللا

إداسح اٌغّبػبد اٌّؾٍ١خ

6

R

اؽّذ ؽبطش ثبػ

إداسح اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ

6

R

ف١الٌ ٟفبطّخ اٌض٘شاء

إداسح إٌضاػبد ٚثٕبء اٌغٍُ

8

R

ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ِقطفٝ

االلزقبد اٌغ١بع ٟاٌذٌٟٚ

4

R

دثؼ إعّبػً١

دساعبد أع٠ٛ١خ

Filière

6

R

ؽٍج ٟدمحم

دساعبد إفش٠م١خ

6

R

عبٌُ ثشلٛف

8

R

ػبِش ِقجبػ

دساعبد إلٍ١ّ١خ
اٌذساعبد االعزشار١غ١خ ٚع١بعبد
اٌذفبع

4

R

ثٍمبعُ ثِٙٛذٞ

دساعبد إِٔ١خ د١ٌٚخ

4
8

R
H

دمحم خٛعخ
دمحم سضب ِضٞٚ

دساعبد أٚسٚث١خ
دساعبد ع١بع١خ ِمبسٔخ

4

R

ػّبس عفبي

دساعبد ِزٛعط١خ

6

R

ؽؼٕبْ ِغؼٛد

ػاللبد د١ٌٚخ ٚاعزؾشاف

4

H

وبس٠ؼ فٍ١ؾخ

إداسح االػّبي ٚاٌشلّٕخ

اداسح اٌّؤعغبد

10

R

اٌذا ٞٚاٌؾ١خ

الزقبد ٚرغ١١ش اٌّؤعغبد
اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعؼخ

الزقبد ٚرغ١١ش
اٌّؤعغبد اٌقغ١شح

7

R

خٍ١ذ ػٍٝ

اٌطشق األِضٍ١خ ف ٟااللزقبد

15

H

ؽذاد دمحم

اٌزؾٍ ً١االلزقبدٚ ٞاالعزؾشاف

6

R

ثٓ ٌٛو ً١سِضبْ

الزقبد٠بد اٌؼًّ

10

R

أؽّذ ثبؽٟ

اٌزغ١١ش اٌؼِّٟٛ

8

H

فبضً ػجذ اٌمبدس

ػٍ َٛاٌّبٌ١خ ٚاٌّقشف١خ

8

R

ر ِٝٛفبٌؼ

االلزقبد اٌىٍ ٝاٌّطجك

10

R

ا٠ذ دمحم ِشاد

Management Financier
et Comptable

10

R

غ ٟٕ٠ٛاٌؼشثٟ

Management Bancaire

7

R

MOHAMED Salah

Electronique Business

10

H

ضؾبن ٔغ١خ

الزقبد ٚإداسح اٌقؾخ

10
10

H
R

ٌخٍف ػّبْ
ؽٛاط فبٌؼ

اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ٚاٌزغ٠ٛك اٌذٌٟٚ
رذل١ك ِٚشالجخ اٌزغ١١ش

10

R

عٛاوشِ ٞجبسوخ

إداسح اٌّؤعغبد

10

R

ػٍ ٝػجذ هللا

إداسح اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Domaine

Domaine

ػٍ َٛع١بع١خ

DSP

اٌؼٍ َٛااللزقبد٠خ

SEGC

ػٍ َٛاٌزغ١١ش

الثالثي الثالث 2016
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Domaine

SHS

Filière

االرقبيٚ ََ اإلػالٍٛػ

Spécialité

Responsable

Type

Postes

األصِبدٚ ٟغ١االرقبي االعزشار

ٜأؽّذ ؽّذ

R

8

ّٟ١االرقبالٌزٕظ

ْاٚثٍمبعُ ثٓ س

R

6

عبئظٌٛاٚ ٞش١٘االرقبالٌغّب
ذح٠اٌغذ

خ١غ٠ لغبٍٝػ

R

6

ٟاالعزّبػٛ١بع١االرقبالٌغ

خجضحٍٛخ ث١ٔج

R

8

ْٛ٠اٌزٍفضٚ دساعبد اإلراػخ

ٝارٛٓ ر٠س اٌذٛٔ

R

8

ٓد اثشالِّٛؾ

R

10

ب٠ذ١ّثخ اٌٍّزٛاٌقؾبفخ اٌّىز

صحٛفبٌؼ ثٓ ث

R

8

ٟبض٠ اٌشٟاإلسؽبد إٌفغ

ٍٟ ِؾٕذ أوٟثٓ ػى

R

10

ٞٛ إٌخجٟبض٠ت اٌش٠اٌزذس
ش١ اٌزؾضٟبض٠ اٌشٟٔش اٌجذ١اٌزؾض
ا٘ت اٌؾبثخٌٍّٛ ٟٔاٌجذ
خ١اٌشلبثخ اٌؾشوٚ ٍُاٌزؼ
ٟبض٠ اٌشٟٔإٌؾبط اٌجذ
ٟاٌّذسعٚ

ذ٠صٛ ثٟدسع
عخٚشح ص١خ فج١فشاؽز
س ثبؽبِٛ٘ب
ُ١ ؽىٟض٠ؽش

R

10

R

10

H

10

ٟي فزؾٛثٍغ

H

10

Spécialité
ْٞ اٌضجظ االلزقبدٛٔلب
ٟاالعزّبػٚ

Responsable

Type

Postes

 دمحمٌٍٟٛإل

H

10

ٟضؼٌْٛ اٛٔاٌمب

ف٠ظ ؽش٠وب

R

12

خ١ّ١ٍإلٚ خ١ٍدساعبد ِؾ
خ٠اٌذساعبد إٌمذٚ األدة
خ١اٌّغبسث
الد ِب ثؼذ اٌؾذاصخٛرؾٚ األدة

ص ػّشٌٚؼض

R

15

اػٚ دسِٝقطف

H

8

ٍٟإِٓخ ثٍؼ

R

5

شح١ ٔقٟػؾ

R

7

ذ فبٌؼ١ثٍؼ

R

12

BOUALILI Ahmed

H

23

KHAROUB
MOHAMED Ouyahia

ذح٠عبئً االرقبي اٌغذٚٚ ّٕب١اٌغ
خ١ٍاٌزفبػ

ٟبض٠ت اٌش٠اٌزذس
STAPS

ٟبض٠ت اٌش٠رذس
ٟاٌزٕبفغ
ٟٔإٌؾبط اٌجذ
ٞٛ اٌزشثٟبض٠اٌش

Domaine
DSP

Filière
قٛؽم
خ١بع١َ عٍٛػ

LLA

ٟأدة ػشث

َ اٌٍغخٍٛػ
LLE

Français
Traduction
Informatique

MI
Mathématiques

ػٍُ إٌفظ
SHS

SM

خ١َ االعزّبػٍٛاٌؼ

Chimie
Physique

SNV

ST

392

Biologie

جامعـة تيزي وزو

خ االرقبي٠ٔظشٚ األدة
خ١ٌٚرذاٚ ُ٠ اٌمذٞٛاٌذسط اٌٍغ
اٌخطبة
Lettres et Langue
Français
Critique et Didactique de
la Traduction Littéraire
Intelligence Artificielle et
Systèmes d'Information
Réseaux, Mobilité et
Système Embarqués
Analyse Mathématique
et Application
Recherche
Opérationnelle
et Optimisation
ٟاإلسؽبد اٌّذسع- ػٍُ إٌفظ
ػٍُ إٌفظ
خ١َ اٌزشثٍٛػ
ٞٛش رشث١رأطٚ ُ١ٍخ رؼ١َ اٌزشثٍٛػ
Chimie des Matériaux et
de l’Environnement
Physicochimie des
Matériaux
Physique des Matériaux
et des Composantes
La Parasitologie
Appliquée

Electronique

Électronique

Electrotechnique

Modalisation et
Conception des
Systèmes
Electromagnétique

2016 الثالثي الثالث

H

10

AHMED-OUAMER
Rachid

R

3

BELKAD Malika

R

3

BEDOUHENE
Fazia

R

4

AIDENE
Mohammed

R

5

H

7

R
H
H

9
6
10

DERMECHE Leila

H

4

CHAOUCHI
Ahcene

R

3

LAMROUS Omar

R

3

R

4

R

5

R

5

عخٚذح ص٠سعبػ فش
ٝثٚسٛث
ِضاة ٔبفش
ضح٠ٌٛ فِٚؼش
ذ٠خ فش٠طبٛث

BOOKHEMZA
Mohamed
LAGHROUCHE
Mourad
MOHELLEBI
Hassane

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Domaine

Filière
Génie Mécanique

Spécialité
Energies Renouvelables
et Couplage
Multiphysique
Mécanique Appliqué
Mécanique et Matériaux

Responsable

Type

Postes

OUIBRAHIM
Ahmed

H

4

BILEK Ali
FERHOUM Rabah

H
H

5
6

جامعـة بجاية
Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

DSP

قٛؽم

ْ اٌخبؿٛٔاٌمب

ت١ اٌطٍٟ٠لجب

H

10

َْ اٌؼبٛٔلب

ذ١خ سؽ١ّ٠اٚص

R

15

LCA

Linguistique et
Didactique

Linguistique

TIDJET Mustapha

H

6

LLA

ٟأدة ػشث

َْ اٌٍغبٍٛػٚ ٟأدة ػشث

ّخ ثٍخبِغخ٠وش

H

10

Anglais

Didactique de la Langue
et la Littérateur Anglaise

MAOUCHE Salima

H

17

LLE
Français

Informatique
MI

Mathématiques

Sciences du Langage à
Didactique du Français
Informatique : Opt.1 :
Réseaux
et Système Distribués
(07 postes),
opt.2 : Intelligence
Artificielle
et Génie Logiciel (07
postes)
Mathématique et
Appliquées

AMMOUDEN M'hand

H

20

BOUKERRAM Abdellah

R

14

AKROUNE Nourredine

H

6

SEGC

ش١١َ اٌزغٍٛػ

ش١١َ اٌزغٍٛػ

ذ١ّ ؽٟوشثبؽ

R

5

SHS

ػٍُ االعزّبع

ًّاٌؼٚ ػٍُ اعزّبع اٌقؾخ

ُ١ٍّخ ػجذ اٌؾ١ثشر

H

6

Chimie

Chimie

BOUKERROUI
Abdelhamid

R

4

Physique

Physique

MOHAMED MEZIANI
Abdelkader

R

8

Biochimie Appliquée
et Biotechnologies

TAMENDJARIAbderzak

H

10

H

14

H

13

H

7

SM

SNV

Sciences
Biologiques

Biologique et
RAMDANE Zouhir
Environnement
Bio Ressources,
Environnement
BOULEKBACHEMakhlouf
et Technologie AgroLeila
alimentaire
Ecologie Microbienne en
AISSAT Kamel
Agriculture
Microbiologie Appliquée

KECHA Mouloud

H

5

Electrotechnique

Electrotechnique

ZEBBOUDJ Youcef

R

8

Electronique

Electronique

KHIREDDINE Abdelkrim

R

6

Génie Civil

Génie Civil

TAHAKOURT
Abdelkader

R

4

Génie des Procédés

Génie des Procédés

BELKACEMI Hayet

H

10

Hydraulique

Génie Hydraulique
etEnvironnement

LADJEL Mohmoud

H

5

Mines et Géologie

Gestion de
l’Environnement Minier

BEZZINacer

H

3

ST
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جامعـة بومرداس
Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

DSP

خ١بع١َ عٍٛػ

خ ِمبسٔخ١بع١دساعبد ع
Littérature et
Civilisation

ٌؼشاطٛ ثٟفزؾ

R

8

CHOUITEN Lynda

H

12

AGHLAL Fatima
Zohra

H

8

MEZGHICHE
Mohamed

R

6

HAOUCHINE
Kamel

H

8

CHIKHI Bilel

H

6

KHELIFI Rezki
ُ١ظ ػجذ اٌؾى١عؼ
ضش١ خٞخٕفش

H
H
H

6
6
5

LAGGOUN ALI

H

5

OTMANINE Ghazi

H

10

H

14

H

10

BOUSHAKI née
ZAMOUM Razika

H

8

BELAIDI Idir

H

12

H

8

R

6

H

10

H

10

H

10

ثىش اٌقبدقٛث

H

10

ٓ١ِ دمحم أٟٕ١ؽغ

H

10

Anglais

LLE
MI

Français

Sciences du Langage

Informatique

Modélisation et Sécurité
des Systèmes
Informatiques
Management

Sciences de Gestion
SEGC
خ٠َ الزقبدٍٛػ
ش١١َ اٌزغٍٛػ
SM

Physique

Génie des Procédés
ST

Comptabilité et
Finances
Etudes Marketing
خ١ّخ و١ٌِب
ك١رذلٚ ِؾبعجخ
Sciences des Matériaux
Raffinage des
Hydrocarbures
Génie des Procédés
Organiques
Génie des Polymères

Génie Electrique

Génie Mécanique

Ingénierie des
Systèmes Electriques et
Electroniques
Génie Mécanique
Ingénierie
Mécatronique
Modalisation et Simulation
en Mécanique

ST
Science et Génie des
Matériaux
ٟبض٠ت اٌش٠اٌزذس
STAPS

ٟبض٠ اٌشٟٔإٌؾبط اٌجذ
ٞٛاٌزشث

Ingénierie des
Céramiques
Physique et Mécanique
des Matériaux
ٞٛ إٌخجٟبض٠ت اٌش٠اٌزذس
ٟبض٠ اٌشٟٔإٌؾبط اٌجذ
ٞٛاٌزشث
 ِبٟبض٠ اٌشٟٔإٌؾبط اٌجذ
ٟلجً اٌّذسع

HACHEMI
Messaoud
ALIOUCHE
Djamel

BENAZZOUZ
Djamel
MOHAMMEDI
Kamal
BOUMCHEDDA
Khaled
BEZZAZI
Boudjema
ظ ِشاد١ٌٔٛ ذ٠أ

جامعـة البويرة
Domaine

DSP

LCA
LLA

SEGC

SHS
SM
STAPS

394

Filière

قٛؽم

Linguistique et
Didactique
Langue et Littérature
Amazighe
ٟاألدة اٌؼشثٚ اٌٍغخ
خ٠ٛدساعبد ٌغ
ش١١َ اٌزغٍٛػ
خ٠َ االلزقبدٍٛاٌؼ
خ٠َ اٌزغبسٍٛاٌؼ
ش١١َ اٌزغٍٛػ
ِؾبعجخٚ خ١ٌَ ِبٍٛػ
Sciences
Economiques
ؼخ٠اٌؾش- خ١َِ اإلعالٍٛاٌؼ
Physique
Chimie
ٟبض٠ت اٌش٠اٌزذس

2016 الثالثي الثالث

Spécialité
ٍَٛاٌؼٚ ْٟ اٌغٕبئٛٔاٌمب
خ١اٌغٕبئ
ْْٛٔ اٌخبؿ (اٌمبٛٔاٌمب
) ٌألػّبيٞاٌغضائش
خ١ِٔٛٔخ اٌمبٛإٌّظٚ ٌخٚاٌذ
ْق اإلٔغبٌٛؾم
Linguistique Amazighe
Littérature Amazighe
خ٠إٌّب٘ظ إٌمذٚ األدة
ً اٌخطبة١ٍرؾٚ َ اٌٍغخٍٛػ
خ١غ١إداسح األػّبي االعزشار
نٕٛثٚ دٛٔم
خ١ف٠ٛإداسح رغ
ِؾبعجخٚ خ١ٌِب
خ اٌّؤعغخ١ٌِب
ًٞ االلزقبد١ٍاٌزؾ
االعزؾشافٚ
ٗي اٌفمٛأف
Physique des Matériaux
Chimie des Matériaux et
de l'Environnement
ٟبض٠ت اٌش٠اٌزذس

Responsable

Type

Postes

ٟعف لبعٛ٠ ٟع

H

12

 دمحمٞٚغب١ػ

H

8

ٍٟ ػٟغ١ٌٔٛ

H

14

H

6

R

5

H
H
R
R
R
R
H

12
8
6
6
6
6
6

ذ٠ فشٟثخز

H

4

ٞٚ ثذٟػجذ اٌجبل
BADDARI Kamel

H
R

10
4

LOUNICI Hakim

R

4

ْب٠ؽبط ِضٛث

R

10

MAHRAZI
Mohand
DJELLAOUI
Mohamed
ػٚذ١أؽّذ ؽ
ٞٚشاٙػالَ طٛث
ذ١فشاػ سؽ
ْفشػ ؽؼجب
 ػجذ اٌشصاقٞذ١ّؽ
ذ١ّ ؽِٟٚلش
ْػالَ ػضّب

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

1جامعـة البميدة
Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

MI

Informatique

Sciences Informatiques
et de Données

BENBLIDIA
Nadjia

R

7

Chimie

Chimie des Substances
Naturelles de Biomolécules

R

6

Physique

Physique Fondamentale
et Appliquée

R

6

Aéronautique

Aéronautique :
Opt.1 : Propulsion et structure
(03 postes), opt.2: CNS ATM
et Avionique (02 postes),
opt.3 : Opération et
exploitation (01 poste)

DAGHBOUCHE
Yasmina
BENAMAR
Mohamed
El Amine
BOUKRAA
Salah

R

6

Automatique

Automatique

SALHI Hassane

H

6

R

8

H

4

MERZOUK
Mustapha

H

6

BOURAHLA
Nouredine

R

6

KHALAFA
Hussein

R

10

BACHA
Naceredine

R

3

SM

ST

Electronique

Electronique

Télécommunications

Télécommunications

Énergies
Renouvelables

Énergies Renouvelables :
Opt.1 : Conversion
photovoltaïque (02
postes),opt.2 : Conversion
Thermique (02 postes),opt.3 :
Habitat bioclimatique(02
postes)

Génie Civil

Structure Matériaux et Sol

Génie des Procédés

ST

Génie Mécanique

DJENDI
Mohamed
AISSAT
Abdelkader

Génie des Procédés :
Opt.1 : Génie Chimique (02
postes), opt.2 : Génie des
Procédés Organiques (02
postes), opt3 : Génie de
l’Environnement (13 postes) ;
opt4 : Génie des Matériaux
(02 postes) ; opt.5 : Génie
Pharmaceutique (02 postes)
Génie Mécanique :
Opt.1 : SDM (01 poste), opt2 :
Conception mécanique (02
postes)

2 جامعـة البميدة
Domaine

DSP

LLA
LLE

SEGC

395

Filière

قٛؽم

Spécialité

Responsable

Type

Postes

خ١اي اٌؾخقٛاألؽ

دٌِٛٛ ش٠عش

R

14

ُ١ٍئخ اإلل١ٙر

ذح٠ ػبِٞٚقطفب

H

14

اٌّؤعغبدٚ ٌخٚاٌذ

ظ٠ذ ؽش١ٌٚ

H

15

ْ األػّبيٛٔلب
اٌؼاللبدٚ ٌْٟٚ اٌذٛٔاٌمب
خ١ٌٚاٌذ
غ٠اٌزؾشٚ خ اٌؼبِخ١ٌاٌّب
ٟج٠اٌضش

جخ١٘ٚ ثٓ ٔبفش

H

15

ُأؽّذ ثٍمبع

R

6

ظٛ ِؾفٟٔثشؽّب

R

10

خ١اٌذساعبد األدث

إٌّب٘ظ اٌّؼبفشحٚ األدة

ّخ ِذٌفبف١ٍع

H

8

خ٠اٌذساعبد إٌمذ

ب إٌمذ٠لضبٚ ٞاألدة اٌغضائش

ٛذار١ّ ؽٍٟػ

H

8

Anglais

Langue, Littérateur
Didactique de l'Anglais

BRAKNI DALILA

H

9

ؼ اٌؾبط١ٕؽ

H

5

خ٠َ االلزقبدٍٛاٌؼ

خ١ّٕاٌزٚ ئخ١اإلداسح اٌج
اٌّغزذاِخ
ٓ١ِالزقبد اٌزأ
خ١ٌٚخ د١ٌِبٚ ٍٟالزقبد و
ّٟالزقبد و
ش اٌّؤعغبد١١رغٚ الزقبد
عطخٛاٌّزٚ شح١اٌقغ

ُ٠ وشٞثؾبس
 ػّشٞغضاص
ٓ٠ فذس اٌذٍٟ١ٌاٛف

R
R
H

5
5
5

ٓ٠ش ٔقش اٌذ٠ثٓ ٔذ

R

5

2016 الثالثي الثالث
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Postes

Type

Responsable

Spécialité

10

H

دمحم ٠ذٚ

10
5

H
R

وّبي سص٠ك
ػالػ اؽّذ

اٌزؾٍ ً١االلزقبدٞ
ٚاالعزؾشاف
اٌق١شفخ اإلعالِ١خ
ِبٌ١خ ٚثٕٛن

6

R

خبٌذ لبؽٟ

إداسح أػّبي ػّ١ِٛخ

Filière

5

H

ػبِش ثؾ١ش

5

H

ٔبفش ؽبسفٟ

إداسح اٌّٛا٘ت ٚاٌىفبءاد
اٌجؾش٠خ
عجب٠خ ِٚبٌ١خ اٌّؤعغخ

5

H

ٔبفش ِشاد

اٌّؾبعجخ ٚاٌغجب٠خ

5

R

ػّٛسح عّبي

ِؾبعجخ ٚرذل١ك

5

H

دمحم ؽ٠ٛؼ

ِٕبعّٕذ

5

R

فبٌؼ خبٌـ

ارقبي رغ٠ٛمٟ

5

H

ع١ذ أؽّذ ؽبط
ػ١غٝ

اإلداسح اٌزغ٠ٛم١خ

10

H

ػجذ اٌؾش٠ف ع١ذٞ
ِٛعٝ

اٌّغزّغ ٚااللزقبد ثبٌغشة
اإلعالِ ٟف ٟاٌؼقش اٌٛع١ظ

6

R

ؽ١خ ٟسؽ١ذ

أٔزشٚثٌٛٛع١ب

8

R

سر ّٝ١اٌفضً١

اٌزٕظٚ ُ١اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ

6

R

ثذٚسٔ ٟدمحم

دّ٠غشاف١ب

8

R

ؽٕطبثٍٛ٠ ٝعف

ػٍُ االعزّبع اٌزشثٞٛ

10

R

ِؼزٛق عّبي

اٌؼٕف ٚاٌؼمبة

6

R

ٔبد٠خ فبَ

أِشاك اٌٍغخ ٚاٌزٛافً

10

H

اٌضسٚق فبطّخ اٌض٘شاء

ػٍُ إٌفظ اٌقؾٟ

8

R

ؽذاس ػجذ اٌؼض٠ض

ػٍُ إٌفظ اٌؼ١بدٞ

6

R

لبعٔ ّٟ١بفش

ػاللبد ػبِخ ٚارقبي

7

R

ٔؼِّ ٟٔٛشاد

ػٍُ إٌفظ اٌؼًّ ٚاٌزٕظُ١

10

H

ثٛعبٌُ ػجذ اٌؼض٠ض

اٌم١بط ف ٟػٍُ إٌفظ ٚػٍَٛ
اٌزشث١خ

Postes

Type

Responsable

Spécialité

6

R

لبدس ٞرٛف١ك

اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ

6

R

ؽّ١ؾُ سؽ١ذ

اٌمبٔ ْٛاٌخبؿ

10

H

ثٓ ِشصٚلخ دمحم

اٌخطبة اٌغشد ٞاٌّؼبفش

اٌذساعبد األدث١خ ٚإٌمذ٠خ

8

H

ؽّ١ذ ٞثٓ ٛ٠عف

ٌغبٔ١بد ػشث١خ

اٌذساعبد اٌٍغ٠ٛخ

5

H

دمحم صٚلبٞ

6

H

ثٌّٛؼبٌ ٟإٌز٠ش

6

R

رٙزبْ ِشاد

ٔمذ ِٕٚب٘ظ
اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌذساعبد اٌمشآٔ١خ
اٌّغبسث١خ
الزقبد ٚإؽقبء رطج١مٟ

دساعبد ٔمذ٠خ

6

R

ػٍ ٟعّبٞ

ِبٌ١خ ٚثٕٛن

6

H

ِى١ذ ػٍٟ

ِبٌ١خ اٌّؤعغخ

8

H

ؽّبدٔ ٞجً١

ِؾبعجخ ٚرذل١ك

10

R

سؽ١ذ عبٌّٟ

8

R

غشث ٟاٌغبٌٟ

10

H

5

R

6

H

ػبدي ارؾٝ
ABDELLAH ElHadj
BOUAZIZ
Mohamed Nadjib

إداسح أػّبي
اٌذساعبد اٌزبس٠خ١خ اٌّزٛعطخ
ف ٟاٌؼقٛس اٌٛعطٚ ٝاٌؾذ٠ضخ
ػٍ َٛاٌزشث١خ -اٌزٛعٚ ٗ١اإلسؽبد
Mécanique Numérique
et Matériaux

Domaine

ػٍ َٛاٌزغ١١ش
SEGC

ػٍ َٛرغبس٠خ
ربس٠خ

ػٍُ االعزّبع

SHS
ػٍُ إٌفظ

ػٍ َٛاعزّبػ١خ
ػٍ َٛاٌزشث١خ

جامعـة المدية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Energétique Nucléaire

Filière

Domaine

ؽمٛق

DSP

LLA

اٌٍغخ ٚاألدة اٌؼشثٟ
اٌؼٍ َٛااللزقبد٠خ
اٌؼٍ َٛاٌزغبس٠خ

SEGC

ػٍ َٛاٌزغ١١ش
ربس٠خ
اٌؼٍ َٛاالعزّبػ١خ
Génie Mécanique

الثالثي الثالث 2016

SHS

ST
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جامعـة غرداية

Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

DSP

قٛؽم

ْٞ اٌؼبَ االلزقبدٛٔاٌمب

يٛشح ؽٙثٓ ؽ

R

6

ٟبد إٌمذ األدث١ٌٔغب

اٌذساعبدٚ خ٠ٛاٌذساعبد اٌٍغ
خ٠إٌمذ

ذ ثٓ عؼذ١دمحم اٌغؼ

R

10

دساعبدٚ خ٠ٛدساعبد ٌغ
خ١أدث

ُفٕبػخ اٌّؼبعٚ ػٍُ اٌّقطٍؼ

ّٟ١٘طب٘ش إثشا

H

6

Mathématiques

Equations
Différentielleset aux
Dérivées Partielles

HAMMOUCHE
Hadda

H

4

Sciences de Gestion

Management et Gestion
des Organisations

Mohammed
Mouloud
GHEZAIL

H

8

ِؾبعجخٚ خ١ٌَ ِبٍٛػ

ك١رذلٚ ٟش ِؾبعج١١رغ

ذ١ّ ػجذ اٌؾٞخبسٛث

H

4

يٛاألفٚ ٗاٌفم

ٔخِٛ ػّش

R

8

ْٛٔاٌمبٚ ؼخ٠اٌؾش

يٛؾ١ذ و٠صٛث

H

10

خ١َ االعزّبػٍٛاٌؼ

ٟػٍُ إٌفغبالعزّبػ

دحّٛ١الد ؽٚعّؼخ أ

H

6

Sciences
Agronomiques

Protection des Végétaux
et Ecotoxicologie

KEMASSI
Abdellah

H

4

LLA

MI

SEGC

ؼخ٠اٌؾش- خ١َِ اإلعالٍٛاٌؼ

SHS

SNV

جامعـة الجمفة
Domaine
DSP

LLA

SEGC

ST

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

قٛؽم

ْ اٌؼبَ اٌّؼّكٛٔاٌمب

ٝغ١ ػٟج١ط

H

10

خ١بع١َ عٍٛػ

بعبد اٌّمبسٔخ١اٌغ

ٟعٕٛؼ ع١ٕخ

R

5

ٟأدة ػشث

٘بةٌٛد ػجذ اٛاٌّغؼ

H

10

لشاػ دمحم

H

8

خ٠َ االلزقبدٍٛاٌؼ

ٟاألدة اٌؾؼج
خ١اٌضمبفٚ خ٠اٌذساعبد إٌمذ
اٌّمبسٔخ
خ١ٌِبٚ خ٠دساعبد الزقبد

 دمحم اٌطب٘شٞلبدس

R

12

ش١١َ اٌزغٍٛػ

إداسح إٌّظّبد

ف أؽّذ١ض

R

6

Automatique

Diagnostics Industriels

HAFAIFA Ahmed

R

6

R

6

R

6

H

10

خ١اٌذساعبد األدث

Electronique
Génie Electrique

STAPS

ٟبض٠ اٌشٟٔإٌؾبط اٌجذ
ف١اٌّى

Signal Image et Système MITICHE Lahcene
Electronique de
KOUZOU
Puissance et la Qualité
Abdelleah
d'Energie Electronique
اعطخًٛ ث١٘إػبدح اٌزأ
ٓ١ٌّ اػٚؽش
فخ١خ اٌّى١ٔإٌؾبطبد اٌجذ

جامعـة خميس مميانة
Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

قٛؽم

َْ اٌؼبٛٔاٌمب

 عؼبدٟج١ط

H

5

خ١بع١َ عٍٛػ

بعبد ِمبسٔخ١ع

ٍخ١ّت ع١ط

H

4

خ٠َ الزقبدٍٛػ

ٌِٟبٚ ٞالزقبد ٔمذ

ٞذٌّٙٔبفش ا

H

4

ش١١َ اٌزغٍٛػ

إداسح أػّبي

ش١دمحم خض

H

4

خ٠َ رغبسٍٛػ

ك٠ٛرغ

ّخ٠ػ وشٛثى

H

4

ؽخٚػجذ اٌمبدس د

H

8

BELKHEIR Noura

H

3

DSP

SEGC

SHS

- خ١َٔ إٔغبٍٛػ
خ٠ربس

ST

Génie
Mécanique
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 ٌٍغضائشٞس اٌؾضبسٚاٌذ
ٝعطٌٛس اٛ اٌؼقٟف
ضخ٠اٌؾذٚ
Energies
Renouvelables

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

جامعـة األغواط
Domaine

Filière
قٛؽم

DSP

Spécialité

Responsable

Type

Postes

خ٠اٌزغبسٚ خ١ٔد اٌّذٛاٌؼم

ٝغ١ٌؾبق ػ

H

6

ْ االعزضّبسٛٔلب

ه اٌطب٘ش٠ثشا
ٓ ثٟسصق هللا اٌؼشث
ٞذ١ِٙ

H

6

H

6

ٞدمحم فٕطبص

H

5

فبرؼُٛ ث١ٍػجذ اٌؼ

H

5

ضح١ػبئؾخ ػج

H

4

ِؼّش لشثخ

H

6

KOUIDRI
Mohamed

R

6

 ٌؼالٟٔسِضب

H

6

ؽزبرؾخ ػبئؾخ

H

6

فبرؼٛدمحم ث

H

8

ٟدساعبد االرقبي االعزّبػ
 اٌفىشٟفٍغفخ اٌؾضبسح ف
ِٟبإلعال١اٌؼشث
Physique des Matériaux
Matériaux et Energies
Renouvelables
Génie Civil

ذاد١ عؼٝغ١ٌؾبط ػ

R

6

 ٌخضشٞذس٠ٛل

H

5

HALIT Mohamed

R

4

KIOUS Mecheri

R

4

GOUAL Idriss

R

4

Électronique
Signaux et Systèmes
Electroniques

CHETTIH Saliha
BELKHEIRI
Mohamed
BOU ABD ALLAH
Said
YOUSFI Ahmed

R

6

R

4

H

6

H

6

َْ اٌؼبٛٔاٌمب
خ١اٌذساعبد األدث
LLA

خ٠ٛدساعبد ٌغ
Sciences de Gestion
Sciences
Economiques

SEGC

خ٠َ االلزقبدٍٛاٌؼ
ش١١َ اٌزغٍٛػ
خ١َ االعزّبػٍٛاٌؼ
االرقبيٚ ََ االػالٍٛػ

SHS

اٌفٍغفخ
SM

Physique
Électronique
Génie Civil

ST

Génie Electronique

Génie Mécanique

Domaine

Filière

DSP
LLA

Domaine

Energétique
Métallurgie Physique

المركز الجامعي لتمنراست

Type

Postes

قٛؽم

ْ اٌخبؿ اٌّؼّكٛٔاٌمب

نٚ اٌّجشٞسِٕٛق

H

4

ٟاألدة اٌؼشثٚ اٌٍغخ

إٌـٚ خ١ّخ اٌٍغخ اٌؼشث١ٍرؼ
ٟاألدث

ٟٕٔٛ١سِضبْ ؽ

R

5

Filière

Sciences de Gestion

398

خ١ّ١ٍخ اإلل١ّٕ اٌزٟدساعبد ف
خ١ٍاٌّؾٚ
ٟخ ف٠اسد اٌجؾشٌّٛخ ا١ّٕر
اٌّؤعغبد
ٟاإلسؽبد إٌفغ

Responsable

SEGC

ST

Monnaie Banque Finance

Spécialité

Sciences
Commerciales

Domaine

ٍٝ ػًٟ اٌخطبة األدث١ٍرؾ
خ اٌّؼبفشح٠ء إٌّب٘ظ إٌمذٛض
بد٠إٌظشٚ خ١اٌجالغخ اٌؼشث
اٌّؼبفشح
ٟ اٌؼشثّٛخ إٌؾ١ٍرؼ
Management des
Entreprises

Filière
Electrotechnique

الدراسـات العميـا ال ّتجاريـة
ّ مدرسـة
Spécialité

Responsable

Type

Postes

Marketing et TIC

HAMMOUTENE Ali

R

6

Gouvernance des PME

DJEMA Hassiba

R

6

NOUIRI
Abdennour

H

6

MILOUDI
Mohamed Karim

R

8

Management et
Marketing
dans le Sport
Normalisation Comptable
et Audit d’Entreprise

المدرسـة الوطنيـة المتعـددة ال ّتقنيـات
Spécialité
Electrotechnique

Responsable
TAHMI Redouane

Génie Electrique

Génie Chimique et
Développement Durable
Electricité Solaire

Génie des Matériaux

Sciences des Matériaux

AHMED ZAID
Toudert
HADDADI Mourad
BOUABDALLAH
Mabrouk

Génie des Procédés

2016 الثالثي الثالث

Type
H

Postes
3

H

3

R

4

R

3

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Domaine

Filière

Spécialité
Energies Renouvelables :
Opt.1 : Energies
Propres-Renouvelables
(04 postes), opt.2 :
Diagnostic
et Modélisation en
Mécanique (03 postes),
opt.3 : Productique
et Contrôle (03 postes)

Génie Mécanique

Responsable

Type

Postes

SMAILI Arezki

H

10

Type

Postes

R

9

R

8

BEDRANI Slimane

R

6

BOUBEKEUR
Zoubir

R

6

المدرسة الوطنية العميا لمفالحة
Domaine

Filière

Sciences
Agronomiques

SNV

Domaine
ST

Domaine

SEGC

Spécialité

Responsable

Bio Agresseurs et
Phytopharmacie

DOUMANDJI
Salaheddine
BENZEHRA
Abdelmadjid

Protection des Végétaux
Economie Agroalimentaire et
Rurale
Gestion Forestière et
Biodiversité

المدرسـة الوطنيـة العميـا لمــري

Filière
Hydraulique

Spécialité
Hydraulique

Responsable
MEDDI Mohand

Type
R

المدرسـة الوطنيـة العميـا لإلحصـاء واالقتصـاد التطبيقـي

Filière
Sciences de
Gestion

Sciences
Economiques

Spécialité

Statistique Appliquée
Finance Quantitatif
Analyse et Politique
Macroéconomique

Postes
4

Responsable
BENLAIB
Boubakeur
KHERCHI MEDJEN
Hayer

Type

Postes

R

5

R

5

ذ١ِبػ سؽٛر

R

5

المدرسـة الوطنيـة العميـا لعمـوم البحـر وتييئـة الساحـل
Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

STU

Géographie et
Aménagement du
Territoire

Environnement
Marin
et Littoral

HOUMA-BACHARI
FOUZIA

R

12

المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

Domaine

Filière

SEGC

Science de Gestion

Domaine

Responsable
BACHOUCHE
SADEK

المدرسـة العميـا لمتجـارة

Filière

Sciences de
Gestion

SEGC

Spécialité

Management

Spécialité
Management des
Organisations
Contrôle de Gestion
et Comptabilité
Finance
Marketing

Type

Postes

H

10

Responsable

Type

Postes

KECHAD Rabah

R

6

DAHIA Abdelhafid

R

5

R

5

R

4

THABET Mohamed
Nacer
LALAOUI Amour

المدرسـة المتعددة العمـوم لميندسـة المعماريـة والعمـران
Domaine
ST
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Filière

Spécialité

Responsable

Architecture

Architecture et
Urbanisme
Patrimoine

DJIAR Kahina
Amel
CHERIF Nabila

2016 الثالثي الثالث

Type

Postes

H

10

H

8

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Domaine

Filière

MI

Informatique

المدرسـة الوطنيـة العميـا لإلعـالم اآللـي
Spécialité
Informatique : 02 options,
Systèmes Informatiques
(06 postes) + Systèmes
d’Information (02 postes)

Responsable

Type

Postes

BENBOUZID SI
TAYEB Fatima

R

8

1جامعـة قسنطينة
Domaine

DSP

LLE

Filière

Spécialité

Droit

Droit Privé : Droit de
l’Urbanisme et Droit Notarial
Droit Privé : Droit de la
Concurrence et des Banques
Droit Privé : Droit Pénal
et Politique Criminelle
Droit Public : Droit
Economique
Droit Public : Droit
International
et Public
ْ األعشحٛٔ لب:ْ اٌخبؿٛٔاٌمب

Français

Littérature Francophone
et Comparée
Chimie Analytique
et Environnement

400

3

MOUSSA Zahia

R

4

HOSNA
Abdelhamid

R

4

 دمحم االخضشِٟبٌى

H

3

BOUSSAHA
Hassen

R

4

SEHILI Tahar

H

3

R

3

H

4

H

4

H

4

R

4

H

4

H

6

R

3

H

3

YKHLEF Nadia

H

4

H

4

H

4

H

6

R

3

R

4

R

4

R

4

H

3

R

4

R

4

Biotechnologie Végétale
et Environnement : Biologie
et Génomes Végétales
Biotechnologie Microbienne
et Bioprocédés

Automatique

Automatique et Traitement
du Signal

Electronique

Micro-Nanoélectronique
et Photonique

Electrotechnique

Electrotechnique

Génie Biomédical

Procédés et Dispositifs
pour le Biomédical

2016 الثالثي الثالث

H

ATTAF Nadir
BOUDJADAR
Smail
MEBARKI
Noureddine
AFRIMEHENAOUI
Fatima Zohra

َّٛػٍُ اٌغ

Télécommunications

4

Matériaux et Composants

Biologie et Santé

Hygiène et Sécurité
Industrielle
Ingénieries des
Transports

H

BOUDRAA
Belkacem
TACHOUR
Abdelhafid

5

Ecologie et Environnement

ST

4

R

Physique Fondamentale
et Applications

Sciences
Biologiques

H

CHAKER Abla

Sciences des Matériaux

SNV

LYACHI Chabane

Energies Renouvelables

Chimie Organique

Physique

Postes

Physique Théorique

Chimie Analytique
Chimie Pharmaceutique

SM

Type

CHEROUANA
Aoutef
MOUATS
Chaabane
BENAYACHE
Samir
DEBACHE
Abdelmadjid
GUECHI Larbi

Chimie Inorganique
Chimie

Responsable

Hygiène et Sécurité
Industrielle
Génie des Transports
Télécommunications

KACEM
CHAOUCHE
Noureddine
RouabahSadaoui Leila
LALAOUI
Korrichi
MANSOURI
Noura
LATRECHELASSOUED
Saida
KHEZZAR
Abdelmalek
BOUCHEMAT
Thourya
CHAIEB Rachid
BOUKEBAB
Salim
BENSLAMA
Abdelmalek

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

2 جامعـة قسنطينة
Domaine

Filière

MI

Informatique

Spécialité
Systèmes et Applications
Informatiques Répartis : Opt.1 :
Génie Logiciel Avancé (05
postes), opt.2 : Systèmes
d’Information Avancés (15
postes)

Responsable

Type

Postes

BELALA Faiza

R

10

Bioinformatique

BATOUCHE
Mohamed Chaouki

R

8

Sciences Economiques

CHERABI
Abdelaziz

R

7

GHANEM Nadir

H

8

ذ١ّؾبْ ػجذ اٌؾ٠س

H

8

دّٛعّبي ؽ

R

4

ٟغ١ّعبػذ خ

H

4

BOUCHELOUKH
Mahfoud

H

6

LAYEB Rabah

R

6

ROUAG Abla

R

4

وؼجبػ ساثؼ

R

8

خ١ب اٌفبسل١عٛذاغ١اٌج

ٚ دمحم اٟٕ١ؽغ
ُثٍمبع

H

6

خ٠ ربس- خ١َٔ أغبٍٛػ

خ١إٌمبثٚ خ١بع١خ اٌؾشوبد اٌغ٠ربس
خ١اٌّغبسث

ِٞٓ اٌؼّشِٛ

R

3

Théorie et
Méthodologie de
l'Entrainement et de
l'Education Physique
et Sportive

Analyse et Expertise de la
Performance Sportive

BENKARA Yassine

H

8

Sciences
Economiques

SEGC

Sciences
Humaines Bibliothéconomie
Sciences Sociales
- Philosophie

Les Services d'Information
Electroniques dans les
InstitutionsDocumentaires
ً ظٟخ ف١صبئمٌٛاٌّؤعغبد ا
ضخ٠بد اٌؾذ١عٌٕٛٛاٌزى
 اٌفٍغفخُٟ ف١اٌمٚ ٍَٛفٍغفخ اٌؼ
خ اٌّؼبفشح١اٌغشث
خ١ِاٌمشاءاد اٌّؼبفشح ٌٍفٍغفخ اإلعال
Psychologie de l’Adolescent, de
l’Adulte et Psychothérapies

SHS

Sciences Sociales
- Psychologie

Sciences Sociales
- Psychologie
SHS

Sciences SocialesSciences
de l’Education

STAPS

Psychologie du Travail et des
Organisations

:ComportementsOrganisationnels et
Management des organisations –
Opt.1 : Psychologie du Travail
et des Organisations (03
postes),
opt.2 : Psychologie du Travail
etManagement (03 postes)
Psychologie Scolaire
ػٍُ االعزّبع
40( ًّاٌؼٚ ُ١ ػٍُ اعزّبع اٌزٕظ:5 فشع
ٞٛ ػٍُ االعزّبع اٌزشث:6  فشع،)ِٕبفت
) ِٕبفت40(

3جامعـة قسنطينة
Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

SHS

ٍَٛ ػ- خ١َٔ إٔغبٍٛػ
االرقبيٚ َاإلػال

ارقبيٚ َإػال

ٛ١ًٌ د١فض

R

6

OUTILI Nawel

R

6

BOUDEMAGH
SASSI Souad

H

10

Génie des Procédés

ST

STU

401

Architecture et
Urbanisme

Génie des Procédés - 3
Options :
1-Génie Chimique
2-Génie Pharmaceutique
3-Génie de
l'Environnement
Management de la
Qualité dans les Projets
Architecturaux et
Urbains Durables

Architecture

Architecture et
Environnement Bâti

BELABED
SAHRAOUI Badia

R

12

Gestion des
Techniques Urbaines

Gestion, Mobilité et
Transport Urbaines

NEZZAL Salima

R

6

2016 الثالثي الثالث

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

جامعـة األمير عبد القادر لمعمـوم اإلسالميـة بقسنطينـة
Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

Domaine

5

H

عىٕ١خ لذٚس

أدة ػشثِ ٟؼبفش

دساعبد ادث١خ

LLA

3

R

عؼ١ذ دساعٟ

3

R

ػالٚح ػّبسح

3

R

وّبي ِؼضٞ

الزقبد اعالِٟ
ربس٠خ اٌّغشة االٚعظ ٚؽضبسرٗ
ف ٟاٌؼقش اٌٛع١ظ
ِمبسٔخ االد٠بْ

ػٍ َٛالزقبد٠خ

SEGC

5

R

ػٍٛ١اْ اعؼ١ذ

ػم١ذح

3

R

ِف١ذح ثٍٙبًِ

دػٛح ٚصمبفخ اعالِ١خ

3

R

ػجذ اٌشؽّٓ ِؼبؽٟ

اٌزفغ١ش ٚػٍ َٛاٌمشاْ

3

R

ثٛثىش وبفٟ

اٌؾذ٠ش ٚػٍِٗٛ

3

R

ِقطف ٝسؽَٛ

اٌؾش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ

3

R

وّبي اٌؼشفٟ

4

R

ثٛثىش ثؼذاػ

3

R

ػجذ اٌؾك ِ١ؾٟ

3

R

ص٘شح ثٓ ػجذ اٌمبدس

5

R

ساثؼ دٚة

3

R

ٔٛس اٌذ ٓ٠صٕٛ١

اٌّؼبِالد اٌّبٌ١خ اٌّؼبفشح
دساعبد ِؼبفشح ف ٟاٌفمٗ
ٚاٌقٛي
اٌغ١بعخ اٌؾش٠ؼخ ٚاٌؼاللبد
اٌذ١ٌٚخ اٌّؼبفشح
ؽمٛق اإلٔغبْ
اٌٍ ّغخ اٌؼشث١خ ٚاٌذساعبد
اٌمشآٔ١خ
ربس٠خ اٌغضائش اٌؾذ٠ش ٚاٌّؼبفش

3

R

ٌ ٍٝ١ف١الٌٟ

Postes

Type

Responsable

فؾبفخ

ربس٠خ

ػٍ َٛاعالِ١خ  -أفٛي
اٌذٓ٠

SHS
ػٍ َٛاعالِ١خ  -ؽش٠ؼخ

ػٍ َٛإعالِ١خ ٌ -غخ ػشث١خ
ٚؽضبسح اعالِ١خ
اٌؼٍ َٛاالٔغبٔ١خ  -ربس٠خ
ػٍ َٛأغبٔ١خ  -ػٍَٛ
االػالَ ٚاالرقبي

جامعـة عنابة
Spécialité

3

H

ؽذاد ػ١غٝ

ػمذ ِٚغؤ١ٌٚخ

3

R

ثؼٍ ٟدمحم اٌقغ١ش

لبٔ ْٛاٌّشفك اٌؼبَ

3

H

ِبٔغ عّبي ػجذ إٌبفش

3

H

ؽّ١ذ ٞؽّ١ذ

3
6
4
3

H
R
H
H

األخضش ثٛوؾً١
ٔبع ٟػجذ إٌٛس
ؽمشٚػ ػجذ اٌغالَ
ػٍ ٞٛ١عبِ١خ

لبٔ ْٛدٌٟٚ
لبٔ ْٛد ٌٟٚخبؿ ٚػمٛد اٌزغبسح
اٌذ١ٌٚخ
اٌمبٔ ْٛاٌغٕبئٌ ٟألعشح
اٌزٕظ ُ١اٌغ١بعٚ ٟاإلداسٞ
Linguistique et Langue Arabe
األدة ٚإٌمذ

4

H

ثٍّمٕؼ ٟػّش

األدة اٌّغبسثٟ

4
4

H
H

5

H

سِبػ ػبئؾخ
ثٛسا١ٍِ ٞٚىخ
BOUDOUR
Rachid

6

R

MESLATI Djamel

4

H

SERIDI Hassina

10

R

GHOUALMI-ZINE
Nassira

اٌغشد٠بد ٚرؾٍ ً١اٌخطبة
رؼٍ١ّ١خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
Informatique Embarquée
)(INEM
Ingénierie des Systèmes
Complexes
Sciences et Technologies de
l’Information et de la
Communication

6

H

DJELLIT Ilhem

4

R

6

H

8

H

6

H

6

H

3

H

MAKHLOUF
Ammar
REMITA
Mohamed Riad
HAMANA Kamel
BOURICHE
Hichem
عّبػ وّبي
ثشعُ ؽٕبْ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Filière

Domaine

ؽمٛق

DSP

اٌؼٍ َٛاٌغ١بع١خ
Linguistiques
دساعبد ادث١خ

LLA

ػٍ َٛاٌٍغبْ

Informatique

MI

Systèmes Informatiques
Equations Différentielles et
Applications
Mathématiques appliquées

Mathématiques

Management des
organisations
Economie, Développement et
finance
ِؾبعجخ ِٚبٌ١خ

Mathématiques
Appliquées
Sciences de
Gestion
Sciences
Economiques
ػٍِ َٛبٌ١خ ِٚؾبعجخ

رغ٠ٛك

ػٍ َٛرغبس٠خ

Actuariat

الثالثي الثالث 2016

MI

SEGC
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Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

Bibliothéconomie

Bibliothéconomie

ش١٘ٓ أؽغش ص١ػ

R

5

Sociologie
SHS
ػٍُ إٌفظ

SM

SM

Chimie

Physique

Biologie
Hydrobiologie
Marine
et Continentale

SNV

Criminologie

َف اإلعال١خ ع٠ٛؽ

H

10

Psychologie Clinique

ب١ٔٛ فٞسٛػبؽ

H

4

 ٌٍّٕظّبدٟػٍُ إٌفظ االعزّبػ

ِٕمبس ِشادٛث

R

6

خ١َ اٌزشثٍٛػ
ب١ٔٛأسطف

ِٕٝ ك١ػز
ظ١ّخٌٛخ ثٛفٛث
BOUKHARI
Abbes
ZOUIOUECHEARIBI Louisa

H
H

4
10

H

4

R

4

GHERS Mokhtar

R

9

GUERIOUNE
Mohamed

H

3

BOUSLAMA
Zihad

R

8

SBARTAI Hana

R

4

Sciences de la Mer

CHAOUI Lamia

R

4

Biochimie
Biologie Moléculaire et
Cellulaire
Ecophysiologie Animale

LADJAMA Ali
BERREDJEM
Hajira
KHELILI Kamel
BOUMENDJEL
Amel

R

4

R

5

H

6

R

4

BRANES Zidane

H

3

Neurobiologie Animale

TAHRAOUI
Abdelkrim

H

8

Physiologie et Environnement

SOLTANI
Noureddine

R

5

Santé Environnementale

OUALI
Kheireddine

R

3

BELHAMRA Ali

H

4

HEROUS Lazhar

R

3

H

3

H

4

H

4

R

6

BOUMARAF Latra

H

6

TADJINE Kamel
BOUNOUALA
Mohamed

H

8

R

3

Chimie Organique
Chimie Organique Fine
Physique :
Opt.1 :Génie des Matériaux
et Contrôle non Destructif
(02 postes)
Opt. 2 : Physique des
Matériaux
et Nanostructures (03
postes)
Opt.3 : Spectroscopie
Optique des Matériaux
Luminescents (01 postes)
Opt.4 : Physique des
Matériaux
et Composants (01 postes)
Opt.5 : Etude des Surfaces
et Interfaces
de la Matière Condensée
(02 postes)
Physique Appliquée et
Engineering
Biodiversité, Evolution et
Ecologie
de la Santé
Toxicologie
Environnementale

Immunologie
Sciences
Biologiques

ST

403

Microbiologie
Environnementale
et Sanitaire

Electromécaniques

Commande et Diagnostic des
Systèmes Electromécaniques
Génie des Systèmes
Electromécaniques

Electrotechnique

Electrotechnique

Génie Civil

Analyse des Structures
Matériaux et Durabilité

Génie des Procédés

Génie des Procédés

Génie Mécanique

Énergétique et
Développement Durable
Mécanique Avancée

Génie Minier

Mines et Environnement

2016 الثالثي الثالث

KELAIAIA Mounia
Samira
GOUASMIA
Abdelhacine
BEHIM Mourad
HAMDAOUI
Oualid

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

Hydraulique

Hydraulique
Fonderie
Ingénierie des Matériaux et
des Surfaces
Conception des Ouvrages
Souterrains - Construction
des Mines

AMARCHI Hocine
HADJI Ali
HIMOUR
Abdelaziz

H
H

8
3

R

4

R

4

R

4

R

4

Métallurgie
Mines
STU

Géologie

Géologie

Hydrogéologie

Hydrogéologie

HAFSAOUI
Abdellah
CHOUABBI
Abdelmadjid
DJABRI Larbi

1 جامعـة باتنة
Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

ْٞ ػمبسٛٔلب

حٚاَ ػالٛ٘

H

3

خ١ٍإداسح ِؾ

ذح٠ فشٟٔب٠ِض

R

3

ٌخ اٌّؤعغبدٚثٕبء دٚ اٌؾىبِخ

خ٠خٍفخ ٔبد

R

3

ئخ١خ اٌج٠ؽّب

ٟض١ٌٍذ ا١ عٞفجش
ٓفبر

H

3

ْٟ عٕبئٛٔلب

ٍخ١ٌ دِٟجبسو

H

3

خ١ٌٚ اٌؼاللبد اٌذْٟ فٚاٌزؼبٚ ِٓاأل
خ١عطٛاٌذساعبد اٌّزٚ

صغذاس ػجذ اٌؾك

R

3

خ٠خ اإلداس١ّٕاٌزٚ خ٠اسد اٌجؾشٌّٛإداسح ا

 ػّشٟلِٚشص

R

3

خ١ّٕاٌزٚ ِٓاأل

عفٛ٠ ضح٠ ٓث

H

3

ٟأدة ػشث

ٟأدة ػشث

عؼبدٔٗ عّبي

R

4

LLA

بد١ٌٔغب
خ١ٌغخ ػشث

خ١اٌٍغخ اٌؼشثٚ بد١ٔاٌٍغب
بد١ٌٔغب

ٓ٠ ػض اٌذٞٚفؾشا
َثٓ خشاف اثزغب

H
R

8
4

ٟإٌمذ األدث
Stratégie et Marketing –
Communication
خ ِؼبفش٠ربس

ىخ١ٍِ ٌٕٞٛثٓ ا
BENZIANE
Iman
بء١ٌّ حٛ٠لشٛث

R

4

SEGC

ٟإٌمذ األدث
Sciences de
Gestion
خ٠اٌزبس

R

3

H

3

قٛؽم
DSP

خ١بع١َ عٍٛػ

SHS

ػٍُ االعزّبع

ػٍُ إٌفظ

SHS

يٛأف- خ١َِ إعالٍٛػ
ٓ٠اٌذ
 اٌٍغخ- خ١َِ إعالٍٛػ
اٌؾضبسحٚ خ١ػشث
خ١ِاإلعال

ٍٟػٍُ االعزّبع اٌؼبئ

ثٓ عبً٘ ٌخضش

H

3

 (اٌقؾخٟػٍُ إٌفظ اٌّذسع
)خ١خ اٌّذسع١إٌفغ

غخ٠ظ خذ١ٍثٓ ف

H

4

ٟى١ٕ١ٍػٍُ ٔفظ اٌقؾخ اإلو

ٕٝأؽّبْ ٌج

H

5

ًّػٚ ُ١ػٍُ إٌفظ رٕظ

غضجبْ أؽّذ

H

6

مبد١رطجٚ ػٍُ ٔفظ اٌّخبطشح
ب١ِٕٛاالسغ

فخ١ٕ ؽٟفبٌؾ

H

4

ٟٔاٌفىش اإلٔغبٚ اٌغٕخٚ ْاٌمشا

سحٛٔ ٓثٓ ؽغ

R

9

خ١ِاٌؾضبسح اإلعالٚ اٌٍغخ

ْسضب ؽؼجب

R

6

دٛ ِغؼٟعٍٛف

R

6

ؼخ٠ ؽش- خ١َِ إعالٍٛب اٌّؼبفشح ػ٠اٌمضبٚ خ١ِؼخ اإلعال٠اٌؾش
خ١َ اٌزشثٍٛػ

ٞٗ االسؽبد١عٛاٌزٚ خ١دح اٌزشثٛع

ٟ اٌؼشثٟفشؽبر

H

6

فٍغفخ

ِٕب٘ظٚ  ِزا٘ت:اٌفٍغفخ اٌّؼبفشح

 فبسػِٟغشؽ

R

4

H

4

H

6

FRAH Naama

H

8

AICHOUR
Boudjemaa

R

7

DIB Belkacem

H

6

SM

Physique

SNV

Sciences
Agronomiques

ST

404

Physique des Matériaux
Physique Energétique
Appliquée
Biodiversité, Production et
Protection des Végétaux

Architecture

Architecture

Architecture et
Urbanisme

Architecture et
Environnement de l’Enfant

2016 الثالثي الثالث

DJABALLAH
Yassin
AGOUDJIL
Boudjemaa

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

2 جامعـة باتنة
Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

LLE

Langue Anglaise

T.E.F.L
Géotechnique et
Ouvrages d'Art
en Interaction
Génie Mécanique
Télécommunications et
Dispositifs
Hyperfréquences

GHOUAR Amor

R

16

BAHEDDI
Mohamed

H

6

MADANI Salah

H

5

FORTAKI Tarek

H

4

DRIDI Hadda

H

4

Responsable
HASSOUNA
Abdelghani

Type

Postes

H

6

YAICH Temam
Amel

H

6

SAID Mostafa

H

6

MELLAOUI Salah
Eddine

R

6

KHAN Mohamed

R

5

BAKHOUCHE Ali

R

5

BENLAKHDAR
FORAR Mohamed

R

5

BENSALAH
Bachir

H

8

H

10

Génie Civil
ST

Génie Mécanique
Télécommunication

STU

Géographie et
Aménagement du
Territoire

Domaine

Filière

Géomatique pour la
Maitrise des Territoires

جامعـة بسكرة

Spécialité

Droit des Affaires
Droit
DSP
Sciences Politiques

Etude Linguistiques
LLA
Etude Littéraires

LLE

MI

Langue et
Littérature
Françaises
Informatique
Mathématiques
Sciences
Commerciales
Sciences de Gestion

SEGC

Sciences
Economiques
Sciences Financières
et Comptabilité
Sciences Humaines
: Sciences de
l'Information
et de la
Communication

SHS

Sciences
Humaines : Histoire

SM

Sciences Sociales :
Sciences de
l'Education
Sciences Sociales :
Sociologie
Chimie

SNV

405

Sciences
Agronomique

2016 الثالثي الثالث

Institutions
Constitutionnelles
et Administratives
Organisations
Internationales
et Territoires et Bonne
Gouvernance
Linguistique Didactique
Linguistique et Langue
Arabe
Littérature Arabe
Contemporaine
Littérature Arabe
Ancienne et Son Critique
Didactique

Intelligence Artificielle
Mathématiques
Appliquées

DJEDDI
Noureddine
OKBA Kazar
NECIR
Abdelhakim

Marketing

Informatique Appliquée

R

10

H

12

HASSANI Rokia

R

4

HEDJAZI Smail

R

5

BENZAOUI
Abderazak

R

5

Comptabilité

TOUMI MILOUD

R

6

Information et
Communication

DJAFFAL Samia

R

6

Histoire de l'Algérie
depuis la fin de la 1ère
Guerre Mondiale jusqu'à
l'Indépendance

MISSOUM
Belkacem

R

3

Psychologie Scolaire

BEN AMEUR
Wassila

R

6

H

8

H

8

MASMOUDI Ali

R

6

TARAI NACER

R

6

Management des
Groupes Industriel
Economie Monétaire
Appliquée

Organisation et Travail
Chimie Moléculaire
Hydropédologie en
Régions Arides
Agriculture et
Environnement
en Régions Arides

BOULAKOUAS
Zarfa
OMARI Mahmoud

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Domaine

ST

Filière

Spécialité
Valorisation et
Sciences Biologiques
Conservation des
Ressources Naturelles
Architecture,
Architecture
Environnement
dans les Zones Arides
Modélisation et Contrôle
Automatique
des Systèmes
Dynamiques
Biométrie et
Télésurveillance
Electronique
Microélectronique, Microinformatique et
Instrumentation
Commande des
Electrotechnique
Systèmes Electriques
Géomécanique et
Génie Civil
Ouvrages
en Interaction
Génie des Procédés

ST

Génie Mécanique

STAPS

Domaine
DSP
LLA
MI
SEGC

SM

ST
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Energétique
Habitat et Ville Durables

Activité Physique et
Sportive Educative
Administration et
Gestion
du Sport

Activité physique et
Sportive Educative

Filière
قٛاٌؾم
خ١بع١َ عٍٛػ
خ١أدثٚ خ٠ٛدساعبد ٌغ
بد١بض٠س
خ٠َ الزقبدٍٛػ
خ١ٌَ اٌّبٍٛاٌؼ
خ١اٌّؾبعجٚ
خ٠َ رغبسٍٛػ

خ٠اٌزبس
ٍُ ػ- خ١َ اعزّبػٍٛػ
االعزّبع
ٍَٛ ػ- خ١َ اعزّبػٍٛػ
خ١اٌزشث

Gestion des
Infrastructures Sportives

جامعـة الوادي

Type

Postes

LAIADI Ziane

H

6

ZEMMOURI
Noureddine

H

6

BAHRI Mebarek

H

6

BENAKCHA
Abdelhamid

H

6

SAADOUNE
Achour

H

6

MENACER Arezki

H

3

MELLAS Mekki

R

4

H

5

H

4

H

4

R

4

R

6

BEZIOU Salim

R

5

Responsable
ًٓ ؽج٠ثذس اٌذ

Type
H

Postes
3

HASSEINE
Abdelmalek
ZIDANI Mosbah
BENCHABANE
Adel
BENABBAS
Moussadek
BOUAROURI
Djafar

Spécialité
ْٞ االلزقبدٛٔاٌمب
اٌخذِخٚ بعبد اٌؼبِخ١اٌغ
خ١ِّٛاٌؼ
بد١ثٍٛاألع
خ١م١بد رطج١بض٠س
ًٞ الزقبد١ٍرؾ
ك١رذلٚ ِؾبعجخ
ش١١ِشالجخ اٌزغٚ ك١رذل
خ١ٌٚرغبسح دٚ ك٠ٛرغ
ش٠ اٌؾذٟخ اٌّغشة اٌؼشث٠ربس
ش٠خ اٌؾذ٠اٌّؼبفش (اٌزبسٚ
)اٌّؼبفشٚ
ش٠اٌؾذٚ ظ١عٌٛخ اٌّغشة ا٠ربس

ٟػّش فشؽبر

H

3

خخ١ٓ ؽ١ِدمحم األ
سٛ٘بة ِٕقٌٛػجذ ا
 دمحم إٌبفشٛذار١ّؽ
ٖاألص٘ش ػض
ف هللا١ ضٞبدٌٙدمحم ا
بط ؽب٘ذ١ٌا

H
H
H
R
H
H

5
3
6
5
4
3

ت١ذ ػم١دمحم اٌغؼ

R

4

ْٛ لّؼٞسٛػبؽ

H

5

ًّاٌؼٚ ػٍُ اعزّبع االداسح

ٞذ٠ٛ٘ ػجذ اٌجبعظ

R

4

ٗ١عٛرٚ اسؽبد

ٞ ِّبدٟلٛؽ

R

5

خ١ِصمبفخ اعالٚ حٛدػ

ٟػجذ اٌشؽّبْ رشو

R

5

خ ِؼبفشح١ض٠اٌذساعبد ؽذ

ذ١خ ػجذ اٌّغ١ِجبسو

H

5

ْغ اٌّمبس٠اٌزؾشٚ ش١اٌزفغ

ُٟٔ سؽّب١٘إثشا

R

5

يٛأفٚ ٗفم

تٙ ثىش ٌؾٛأث

R

5

خ١َ اٌزشثٍٛػ

ٍُثبد اٌزؼٛفؼ

ٞعالف ِؾش

H

4

بء٠ض١ف

طبلخٚ اؽؼبع ِبدح

ت لذح١اٌؾج

R

3

بء١ّ١و

ادٌٍّٛ خ١ٔذال١بء اٌق١ّ١اٌى
خ١عٌٛٛ١اٌفؼبٌخ راد اٌفبئذح ث

ٞثىشٛفخ ث٠ؽش

H

5

ٟٕرمٚإٌىزش

رؾىُ األِضً ٌٍطبلخ

ُ ػالق٠ػجذ اٌىش

R

3

ٕ٘ذعخ اٌطشائك

خ٠ٛطبلٚ ت١ٌأعب

ٟٔ٘شاٚ دمحم سضب

H

2

خ١ى١ٔىب١ِ ٕ٘ذعخ

خ٠ٛطبل

حٛثىش ثٓ ؽٛث

H

4

يٛ أف- خ١َِ إعالٍٛػ
ٓ٠اٌذ

SHS

Matériaux et Structures

Urbanisme

خ٠اٌزبس

SHS

Génie Chimique

Responsable

ؼخ٠ اٌؾش- خ١َِ إعالٍٛػ
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Domaine

Filière

LLA

Etudes Littéraires

جامعـة الطارف

Hydrobiologie Marine
et Continentale

SNV

Sciences
Agronomiques

Spécialité
اٌذساعبدٚ ٟاألدة اٌؾؼج
خ١ٔاٌٍغب
Bio-indication des
Milieux Aquatiques :
Environnement
et Risques
Gestion Durable des
Productions Animales

Responsable

Type

Postes

HENNI Abdellatif

R

4

KHATI Wilya

R

5

MEBIROUKBOUDECHICHE
Lamia

H

4

جامعـة قالمة
Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

DSP

قٛؽم

ْ االػّبيٛٔلب

ػقبَ ٔغبػ

H

5

LLA

خ٠ٛدساعبد ٌغ

ً اٌخطبة١ٍرؾٚ َْ اٌٍغبٍٛػ

بس١ّ ػٟبؽ١اٌؼ

H

9

SNV

Sciences
Biologiques

Biochimie Appliquée

GARARA Nedjoud

H

6

Electrotechnique

Contrôle Avancé

R

3

Génie
Mécanique

Génie Mécanique et
Matériaux Avancés

BOUDJEHEM
Djalil
BOUTABBA Smail

R

6

Responsable
 ِشادٍِٟوب
ِضثش اٌطب٘شٛث
ض٠ظ ػجذ اٌؼض٠ٛؽ
عذع اٌطب٘شٛث
ٓضح أؽغ١ِؼٛث
ُ٠ظ وش٠ٛؽٛث
 ِقجبػٟفشخ
ك١فٛدْ رٛث
ُ٠ ػجذ اٌىشٛوبثٛث

Type
H
H
R
R
H
H
H
R
R

Postes
4
6
4
3
4
3
4
3
3

ST

Domaine
DSP
LLA

Filière
قٛؽم
خ٠دساعبد ٔمذ
ٟأدة ػشث
بء٠ض١ف

SM
بء١ّ١و
خ١ٌآ
ه١ٔٚاٌىزش

ST

جامعـة جيجل

Spécialité
ًق اٌطفٛؽم
 اٌّؼبفشٟإٌمذ األدث
خ اٌّقطٍؼ٠ٔظش
خ٠بء ٔظش٠ض١ف
ادٌّٛبء ا٠ض١ف
ادٌّٛبء ا١ّ١و
بء١ّ١وٚشٙو
خ١ٌآ
ً األٔظّخ١ٍرؾٚ ه١ٔٚاٌىزش

جامعـة خنشمة
Domaine
DSP

Domaine

LLA
MI

SEGC

SHS

407

Spécialité

Responsable

Type

Postes

خ١بعخ اٌغٕبئ١اٌغٚ َػٍُ االعشا

وّبػ دمحمٛث

H

5

إداسح ػبِخٚ ْٞ إداسٛٔلب

 اٌطب٘شٞالشٚص

R

6

بد١ٌٔغب

خ١بد ػشث١ٌٔغب

خ٠سٛة فٛعغج

H

5

ٟاألدة اٌؼشثٚ اٌٍغخ

ٟاٌغـشد اٌؼشثـ

ًق١ذ ف١ؽق

R

8

Droit

LLA

DSP

Filière

جامعـة مسيمة

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

خ١بع١َ اٌغٍٛاٌؼ

خ١ّٕاٌزٚ وّخٛاٌؾ

ٓ٠س اٌذٛٔ ْدخب

R

4

قٛاٌؾم

ْٞ اداسٛٔلب

ثشوبد دمحم

H

3

خ٠دساعبد ٔمذ

ً اٌخطبة١ٍرؾٚ ٟإٌمذ األدث

ِغٕبػ عّبي

H

4

خ١دساعبد أدث

ٟخبٌفخ فزؾٛث

H

6

سٛدؽّبْ ػبؽ

R

6

خ٠َ رغبسٍٛػ

ش٠ ؽذٟأدة ِغبسث
Mathématiques Pures et
Applications
Banques et Comptabilité

لشح ساثؼٛث

R

6

خ٠َ الزقبدٍٛػ

خ١ٌِبٚ دٛٔم

ٍٟ ػٟعٕٛع

H

6

ش١١َ اٌزغٍٛػ

ش اٌّؤعغبد١١رغ

ُ ثٍمبعٞدٛعؼ

H

6

خ٠ اٌزبس- خ١َٔ إٔغبٍٛػ

خ٠سح اٌغضائشٛخ اٌض٠ربس
 ٌٍّؾشقٟاٌضمبفٚ ٟبع١خ اٌغ٠اٌزبس
 اٌّؼبفشٟاٌؼشث

ًِجخ ػجذ اٌىب٠ٛع

R

4

ٝغ١ ػٟثٓ لج

H

3

بد١بض٠س
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Domaine

SM

Filière
ٍُ ػ- خ١َ اعزّبػٍٛػ
االعزّبع
ٍَٛ ػ- خ١َ اعزّبػٍٛػ
خ١اٌزشث
 فٍغفخ- خ١َ اعزّبػٍٛػ
ٍُ ػ- خ١َ اعزّبػٍٛػ
االعزّبع
ٍُ ػ- خ١َ اعزّبػٍٛػ
إٌفظ
بء٠ض١ف

Spécialité

Responsable

Type

Postes

خ٠ٛب اٌّؤعغخ اٌزشث١عٌٛٛ١عٛع

سؽبة ِخزبس

H

4

ٗ١عٛرٚ اسؽبد

س ػّشّٛػ

H

6

فٍغفخ

ٟ اٌذساعٟخٚصس

H

5

ػٍُ اعزّبع اٌّؤعغخ

عفٛ٠ ٌٍٟٛعغ

R

4

ػٍُ إٌفظ

ٓ٠ٓ اٌذ٠بف ص١ض

R

4

Physique des Matériaux
Production et Amélioration
des Plantes
Biodiversité et Ressources
Naturelles

ٞدغفً اٌجؾش

R

5

ًق١ فٌٍٟٛٙث

H

4

ٟثٓ اٌغبع
ت١اٌط

H

6

ٟٕرمٚشٙو

Electrotechnique

ّبْ طبسق١ٍثٓ ع

H

4

خ١ى١ٔىب١ِ ٕ٘ذعخ

Productique, Energétique,
Modélisation Numérique en
Mécanique

ٍخ١اؽذادْ ٔج

H

3

ٟبض٠االرقبي اٌشٚ َاالػال

ٟبض٠ارقبي سٚ َاػال

ذ١ثٓ دلفً سؽ

R

3

ٟبض٠ت اٌش٠اٌزذس

ٟبض٠ت اٌش٠اٌزذس

ِمبق وّبي

H

6

ف١ اٌّىٟبض٠ اٌشٟٔإٌؾبط اٌجذ

عخ ػبديٛخ

H

4

ٞٛ اٌزشثٟبض٠ اٌشٟٔإٌؾبط اٌجذ

ْذح ؽغب١ٍعٛث

H

6

ٟبض٠ش اٌش١١اٌزغٚ اإلداسح

ٟبض٠ش اٌش١١اٌزغٚ اإلداسح

ض إِٓخ١ِٔش

H

4

خ٠بد اٌؾضش١ٕش اٌزم١١رغ

Gestion de la Ville et
Développement Durable

عّؼخ خٍف هللاٛث

R

3

خ١َ فالؽٍٛػ

SNV

خ١عٌٛٛ١َ ثٍٛػ

ST

ٟبض٠ اٌشٟٔإٌؾبط اٌجذ
ف١اٌّى
ٟبض٠ اٌشٟٔإٌؾبط اٌجذ
ٞٛاٌزشث

STAPS

STU

جامعـة ورقمة
Domaine

DSP

Filière

Droit

Études Critiques
LLA
Études Linguistiques
Langue Anglaise
LLE
Langue Française
Informatique
MI
Mathématiques
Sciences
Commerciales

Sciences de Gestion

Sciences
Économiques
Sciences Financières
et Comptabilité

408

Responsable

Type

Postes

ٌخٚالد اٌذٛرؾ

GOUI Bouhania
ZERGOUNE
Noureddine
LAADJALE
Yasmina
KACEM Miloud
DAHOU Houssine

H

4

R

3

R

4

R
R

3
4

HADJI Ahmed

R

4

HAMOUDIN Ali

R

3

R

4

H

4

ABADI Dalila

H

8

LAALLAM Fatima
Zohra

R

6

MEFLAH Mabrouk

R

5

BENGRINA
Mohamed Hamza

R

5

ATTIA Larbi

R

5

REFAA Cherifa

R

3

BENSACI Ilyes

R

4

R

3

R

5

ْ األػّبيٛٔلب
ْ االعزضّبسٛٔلب

Sciences Politiques

SEGC

Spécialité

2016 الثالثي الثالث

االداسح اٌؼبِخ اٌّمبسٔخ
ٖٔمذٚ ٟاألدة اٌّغشؽ
ٟش ف٠ اٌؾذٟإٌمذ األدث
اٌغضائش
اٌذساعبدٚ ٟإٌمذ األدث
خ١اٌضمبف
خ١ّ١ٍرؼٚ خ١بد إٌق١ٔاٌٍغب
خ١اٌٍغخ اٌؼشث
Didactique de la Langue
et Littérature Anglaise
Didactique de la
Rédaction Scientifique
en Français Langue
Etrangère
Intelligence Artificielle
et Technologies de
l'Information
Analyse Mathématiques
et Applications
Marketing
خ١غ١اإلداسح االعزشار
ٌٍّؤعغبد
Management des
Ressources Humaines
Management et Gestion
des Organisations
خ١ٌٚإداسح اٌؾشوبد اٌجزش
ٕبد١ِرأٚ نٕٛث

BOUBEGGAR
Omar
BOUSBAI
Abdelaziz

DOUIS Mohamed
Tayeb
BENAMARA
Naoual

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Domaine

Filière

Spécialité

Sciences Sociales Anthropologie

Comptabilité, Fiscalité et
Audit
Anthropologie Sociale et
Culturelle

Sciences Sociales Psychologie
Sciences Sociales Sciences de
l'Education

SHS

Sciences Sociales Sociologie

Chimie

SM

Physique
Sciences
Agronomiques

SNV
Sciences Biologiques

Électrotechnique
ST
Génie des Procédés

Responsable

Type

Postes

BEKKARI Belkhir

R

6

KHELIFA
Abdelkader

H

4

ُ١اٌزٕظٚ ًّػٍُ إٌفظ اٌؼ

GHARBI Sabrina

R

5

ٟػٍُ إٌفظ اٌّذسع

MISSOUN Samira

H

5

ف١ُ اٌّى١ٍاٌزؼٚ خ اٌخبفخ١اٌزشث

BOUDIAF Nadia

R

6

ُ١ٍدح اٌزؼٛعٚ ادٌّٛخ ا١ّ١ٍرؼ

LEBBOUZ
Abdellah

H

8

BENAISSA
Mohamed
ELmehdi

R

4

LOUNAS Ali

R

4

BECHKI Lazhar

H

4

KHELFAOUI Fethi
ADAMOU
Abdelkader
ABABSA Labed

R

3

R

4

R

4

OULD EL HADJKHELIL Aminata

H

4

SALHI Nasrine

R

3

DJAFOUR Ahmed

H

4

KORICHI Mourad

H

5

KAHOUL Feres

H

6

H

5

H

5

Sociologie de la
Famille Opt.1 : Sociologie de la
Famille,
option 2 : Sociologie de
l’Education
Analyses PhysicoChimiques
et Réactivité des
Espèces Moléculaires
Électrochimie des
Substances Bioactives
d'Intérêt
Pharmaceutique
Rayonnement et Matière
Production Animale
Protection des Végétaux
Biologie Appliquée Opt.1 : Biochimie des
Bioproduits et des
Molécules Bioactives,
opt.2 : Microbiologie
Environnementale,
Alimentaire et Santé,
opt.3 : Biodiversité et
Biotechnologies
Sciences de
l’Environnement
Systèmes Hybrides
d’Énergie
et Matériaux
d’Électrotechnique
Procédés et Systèmes
Industriels
Procédés,
Environnement
et Matériaux
Énergies Renouvelables

ST

Génie Mécanique
Thermoénergétique

BOUCHEKIMA
Bachir
SETTOU
Noureddine

STAPS

Activité Physique et
Sportive Educative

خ١ اٌزشثٟظ ف٠ِٕب٘ظ اٌزذس
خ١بض٠اٌشٚ خ١ٔاٌجذ

DOUDOU
Belkacem

R

3

STU

Géologie

Caractérisation des
Réservoirs Pétroliers

HACINI
Messaoud

H

3

جامعـة أم البواقي
Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

DSP

Droit

Contentieux Financiers
Didactique de l'Anglais
Comme Langue Etrangère
(EFL DIDACTICS)
Langue Française :
Opt.1 : Littérature
Francophone

 ػجذ هللاِٛخزبس ث

H

4

MERROUCHE
Sarah

H

4

NEMOUCHI
Abdelhak

H

15

Langue Anglaise
LLE
Langue Française
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Domaine

Filière

Informatique

MI

Mathématique
Sciences de Gestion
SEGC

Sciences
Economiques
Sciences de
l'Information
et de la
Communication
Sciences Sociales Psychologie

SHS

Sociologie de
Développement et
Gestion des
Ressources
Humaines
SM

Physique
Biologie

SNV

Biologie
Agrosciences
Architecture
Electrotechnique

ST

Spécialité
(05 postes), opt.2 :
Didactique duFLE
(10 postes)
Réseaux et Systèmes
Distribués

Type

Postes

H

5

R

4

H

4

AYACHE Zoubeir

R

4

دٛٓ ػج١صسل

R

3

Les Nouveaux Médias et les
Problématiques de Société

ف١ٕذح ض١ٌ

H

7

Psychologie du Travail et
Gestion
des Ressources Humaines

BENZEROUAL
Fatiha

R

5

Organisation du Travail
et Développement des
Ressources Humaines dans
l'Institution

سحٛٔ فخ١ٕل

H

4

LATROUS Khelil

R

6

H

6

H

6

H

6

RAMEM Djamel

R

5

R

6

Systèmes Embarqués
Mathématiques Appliquées
Management des
Entreprises
Techniques d'Analyse
Economique
et Financière Modélisation
Prospective

Physique des Semiconducteurs
et Matériaux
Biodiversités et
Conservation
Biologie Agrosciences des
Zones Semi Arides
Architecture
Génie Electrique
Automatique

Responsable

BOUROUIS
Abdelhabib
BOUTEKKOUK
Fateh
ZEHROUR Okba

MERZOUG
Djemoi
KRIBAA
Mohamed
SAID Mazouz

Génie Civil

Génie Civil

STAPS

Sciences et
Technologies
du Mouvement
Humain

ZEINEDDINE
Boudaoud

Entrainement et
Préparation Physique

BECHIR
Houssam

R

5

STU

Géologie

Géologie Dynamique
Appliquée

KHIARI
Abdelkader

H

4

1 جامعـة سطيف
Domaine

Filière

Responsable

Type

Postes

ALIOUAT Zibouda

H

4

MOUSSAOUI
Abdelouahab

R

3

MAROUANI
Boubakeur

H

4

Optimisation et Contrôle

ZITOUNI Rachid

H

4

Marketing

BEGGA Chérif

H

4

Management des
Entreprises
Finances, Banques et
Assurances

BOUHEZZA
Mohamed

H

6

GHRAB Razika

H

6

Comptabilité et Audit

BERREGUI Tidjani

H

6

Chimie

Chimie des Matériaux

AZIZI Amor

H

4

Physique

Physique des Plasmas
et Rayonnement,
Physique Spatiale

HACHEMI Hacene

H

4

Informatique
MI
Mathématique
Sciences
Commerciales
Sciences de Gestion
SEGC

SM

410

Sciences
Economiques
Sciences
Financières
et Comptabilité

2016 الثالثي الثالث

Spécialité
Systèmes Informatiques
Intelligents et
Communicants
Systèmes Intelligents
et Apprentissage
Automatique
Analyse non Linéaire et
Equations aux Dérivées
Partielles

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

BOUCENNA Ahmed

R

3

KHARFI Fayçal

R

3

Physiologie Animale

KHENNOUF Seddik

H

6

Biochimie

LEKHMICI Arrar

R

3

Architecture

Architecture

ZEGHLACHE
Hamza

H

8

Génie Civil

Matériaux et Structures

KEBICHE Khelifa

H

4

Matériaux Polymères

BENACHOUR Djafer

R

7

ELKOLLI Meriem

R

7

NAAMOUNE Farid

R

3

BELKHIR Nabil

R

5

BOUAOUADJA
Nourreddine

H

4

Mécanique Appliquée

DJEDDOU Ferhat

H

4

Optique et Photonique

DJABI Smaïl

H

5

Responsable
 ػّشِٟثٍّب

Type
H

Postes
3

عخ ػّبسٛو

H

2

خ٠ت فبػ عبصٌٙؾ

H

3

خ ِشصق٠٘ذا

H

4

ؾخ١ػ فزٍٛوؾ

H

4

ِٕغً ػجذ اٌّبٌهٛث
 وّبيٞلبدس
٘ذٔخ خبٌذ
خ١ِاط عبٛػ
اْ فبسطٛوؼ
ٟٔس ِمشاٛٔأ

R
R
H
R
H
R

4
5
5
8
3
4

ُقش ثٍمبع٠ٛٔ

H

6

س دمحمٛلؾٛث

H

4

ٓ٠ذ فالػ اٌذ١ٍرغ

R

6

َخبٌذ ػجذ اٌغال
ٓػجذ هللا ٌؾغٛث

H
R

8
6

ص ػجذ اٌشصاقٚثٍؼمش

R

4

Physique et Génie
Subatomique
Radiophysique et
Imagerie Biomédicale
Sciences
Biologiques

SNV

Génie des Procédés
ST

Optique et
Mécaniques
de Précisions

Génie des Procèdes
Pharmaceutiques
Electrochimie des
Matériaux
Matériaux pour l’Optique
et l’Optoélectronique
Matériaux Innovants et
Engineering

2 جامعـة سطيف
Domaine

Filière

DSP

قٛاٌؾم

ٟاألدة اٌؼشثٚ اٌٍغخ

LLA

االرقبيٚ َاإلػال
صبس٢اٚ خ٠اٌزبس
ػٍُ االعزّبع
SHS
ػٍُ إٌفظ
اٌفٍغفخ

Spécialité
 ٌألػّبيْٟ اٌغٕبئٛٔاٌمب
إٌّبصػبدٚ ٞسٛاٌمضبء اٌذعز
خ٠سٛاٌذعز
خ١ٌٚاٌّغؤٚ ٞإٌؾبط اإلداس
خ٠االداس
ِؼبفشٚ ش٠أدة ؽذ
خ اٌّؼبفشح٠خ إٌمذ٠إٌظش
ً اٌخطبة١ٍرؾٚ
ُ٠ اٌمذٟإٌمذ اٌؼشث
ٌغبد اٌزخقـ
ب اٌذالٌخ٠لضبٚ خ١ّاٌّؼغ
اٌؼاللبد اٌؼبِخٚ بسٙاإلؽ
 ٌٍغضائشٟخ االعزّبػ٠اٌزبس
ُ١اٌزٕظٚ ًّػٍُ االعزّبع اٌؼ
اٌخذِخٚ ػٍُ االعزّبع االرقبي
خ١االعزّبػ
خ١ػٍُ اعزّبع اٌزشث
اٌؼالعبدٚ خ١إػبداد اٌزشث
خ١إٌفغ
خ اٌّخزقخ١اٌزشث
ػٍُ إٌفظ اٌقؾخ
خ١عٌّٛٛاثغزٚ ُ١فٍغفخ اٌم
خ١َٔ االٔغبٍٛاٌؼ

جامعـة سكيكدة
Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

DSP

قٛاٌؾم

خ١اي اٌؾخقْٛ األؽٛٔلب

ٓ٠س اٌذٛٔ غخ١ٍف

H

5

LLA

ٟاألدة اٌؼشث

ْأدة ِمبس

اٌتٛعّبي ؽ

R

3

ً١ ٔجٛ١ٍاٌغٛث

R

6

MI

Informatique

MAZOUZI Smain

R

6

خ٠َ الزقبدٍٛػ

ً اٌخطبة١ٍرؾٚ إٌمذ
Cognition et Computation
des Systèmes Informatiques
خ اٌّغزذاِخ١ّٕالزقبد اٌز

ذح١ػقٛٔظ ثٛ٠ سضب

H

3

ش١١َ اٌزغٍٛػ

خ٠اسد اٌجؾشٌّٛإداسح ا

ذ٠سرً فشٛو

H

5

خ٠َ رغبسٍٛػ

ِؾبعجخٚ خ١ٌِب

ٓ٠س اٌذٛٔ ٟٔب٠ِض

H

3

Sociologie

Sociologie de Développement

GUIRA Ismail

H

6

Psychologie

Psychopédagogie

KOUADRIA Ali

R

6

SEGC

SHS
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Domaine

Filière

Spécialité

SM

Chimie

Chimie des Matériaux

SNV

Sciences
Biologiques

Biologie et Environnement

Automatique
Electronique

Responsable
HALLADJA
Sabrina
METALLAOUI
Sophia
MEHENNAOUI
Lamine

Type

Postes

H

4

H

4

H

4

OUCHTATI Salim

H

6

Structure et Sols

BOUZERD
Hamoudi

H

4

Génie de l'Environnement

DJAZI Fayçal

H

3

Sécurité Industrielle et
Environnement Maitrise des
Risques

ROUAINIA
Mounira

H

4

Responsable
غخ ِٕقف٠ثٓ خذ
ثٓ سعُ دمحم
ٟغ١ّخ
 أِبيٚثٓ عذ
ٟؾ٠ وشد

Type
H

Postes
4

R

4

H
H

4
5

Responsable
بف ػّبس١ضٛث
ذسح١ ؽٞعؼذ
ٌض٘ش فبسط
ؼخ١ثشثبق سث

Type
H
H
H
H

Postes
3
8
4
3

فٍٛس ِخٚدسد

H

3

اَ وّبيٛ٘
ت١ اٌطٟافٌٛا
ٍخ١عٚ ٟلٚثش
ثىشٛؽفع هللا ث
خبٌذ ؽبِذ
ْاٛ سضٞش١ثٍخ

R
H
H
R
R
H

5
8
4
3
3
8

خ٠صٛٓ عجبس ف١ر

R

3

دٛ ِغؼٟافٌٛا
طشؽبْ ٌض٘ش
ٟبؽ١خ اٌؼ٠ذ٠اٛل

H
H
R

6
6
3

Automatique et Informatique
Industrielle
Communication et
Traitement de l'Information

Génie Civil

ST

Génie des
Procédés
Hygiène et
Sécurité
Industrielle

Domaine

Filière

SEGC

ش١١َ اٌزغٍٛػ

SM
ST

Chimie
Automatique

Domaine

Filière

DSP

قٛؽم

LLA

ش٠أدة ؽذ
بد١ٔاٌٍغب

جامعـة سوق أىراس
Spécialité
إداسح األػّـــبي

ِؾبعجخٚ خ١ٌِب
Chimie Organique
Signal et Commande

جامعـة تبسة

ٌٟإػالَ آ

MI

بد١بض٠س
خ٠َ الزقبدٍٛػ
ب١عٌٛٛثٚاألٔضش
خ٠ربس
خ١َ اعزّبػٍٛػ
االرقبيٚ ََ اإلػالٍٛػ

SEGC
SHS

Sciences Biologiques

SNV

ُِٕبع
خ١ى١ٔىب١ٌّٕذعخ اٌٙا
خ١م١ب رطج١عٌٛٛ١عٚذس١٘

ST
STU

Spécialité
َْ اٌؼبٛٔاٌمب
ْ خبؿٛٔلب
ش٠أدة ؽذ
خ١م١بد اٌزطج١ٔاٌٍغب
Réseaux et Système
Multimédia
خ١م١بد رطج١بض٠س
خ١ًّٕ اٌز٠ّٛر
ب١عٌٛٛثٚاألٔضش
خ اٌغضائش اٌّؼبفش٠ربس
خ١ّٕاٌزٚ ػٍُ االعزّبع
ّبد١ اٌزٕظٟاالرقبي فٚ َاإلػال
اْ اٌّطجمخٛ١ب اٌؾ١عٌٛٛ٠ض١ف
ظ١اٌّؾٚ  اٌقؾخٍٝػ
ُِٕبع
خ١ى١ٔىب١ٌّٕذعخ اٌٙا
خ١م١ب رطج١عٌٛٛ١عٚذس١٘

جامعـة برج بوعريريج

Domaine

Filière

LLA

Etudes Critiques

SEGC

Sciences de Gestion

SNV

Sciences Biologiques

Spécialité
Langue et Littérature
Arabe
Management et
Economie Appliquée
Biochimie - option :
Caractérisation et
Valorisation
des Biomolécules

Responsable

Type

Postes

خ ساثؼ٠ٛثٓ خ

R

4

BERKANE Youcef

R

4

BOUMERFEG
Sabah

R

3

المركز الجامعي لميمة
Domaine

Filière

LLA

Etudes Littéraires

MI

Mathématiques

SNV

Sciences
Biologiques
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Spécialité
Littérature Arabe
Moderne
et Contemporaine
Mathématiques et
Applications
Biodiversité dans les
Milieux Naturels

Responsable

Type

Postes

ساثؼ االطشػ

R

4

HAMRI Nasr Eddine

H

4

YAHIA Abdelouhab

H

6

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

جامعـة أد ارر
Domaine

DSP

Filière

Droit

Sciences de Gestion
SEGC

SHS

LLE
SM
ST

Spécialité

Responsable

Type

Postes

Droit des Affaires

FATTAHI Mohammed

H

3

Droit Privé
Approfondi

BAHAMAOUI Cherif

R

3

Droit Pénal

BAKHOUYA Driss

R

3

GHAITAOUI Abdelkader

H

3

AKACEM Omar

R

6

BENABDELFATTAH
Dahmane

R

6

KALOUNE Djilali

H

6

BELATROUS Mohamed
DAFROUR Rabah
DEBAGH Mohamed

R
H
R

6
4
7

BOUKEMICHE Laala

H

6

DJAAFRI Mebarek

H

10

BOUHANIA Bachir

R

4

KALLOUM Slimane

H

9

KHELAFI Hamid

H

4

Droit Public
Approfondi
Gestion Comptable
et Audit

Sciences
Monnaie & Finances
Economiques
Sciences Financières
Finance et
et Comptabilité
Comptabilité
Charia et Droit
Sciences Islamiques
Kitab Wa Sunnah
Figh Wa Oussoulih
Sociologie de
Sciences Socialesl'Organisation
Sociologie
et du Travail
Sciences Humaines Histoire
Histoire
Contemporaine
Linguistique et
Langue Anglaise
Didactique
Génie de
l’Environnement et
Physique
Sciences des
Matériaux
Génie Civil
Génie Civil

جامعـة بشار
Domaine

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

DSP

Droit

Droit des Affaires

SADANI Nora

R

3

Didactique de la
LittératureAnglaise
Banque et Institutions
Financière
Marketing et Gestion des
Affaires Stratégiques
Intelligence Economique
et Management des
Affaires
Physique / Energie
Solaire
et Dispositifs
Optoélectronique

NEBBOU
Abdelkader
BAHOUSSI
Medjdoub

H

6

H

6

BOUDI Abdessamad

H

6

TAFER Zoheir

R

6

DAOUDI Mebarka

H

5

MOUSSAOUI
Abdallah

H

12

R

6

H

6

R

6

R

5

H

6

R

8

H

5

LLE

Langue Anglaise

SEGC

Sciences
Economiques
Sciences
Commerciales
Sciences de Gestion

SM

Physique

SNV

Sciences Biologiques
Architecture
Electrotechnique
Génie Civil
Génie Electrique

ST
Technologie

Télécommunication
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Sciences Alimentaires

Architecture et
BIARA RatibaWided
patrimoine
Electronique de Puissance
TEDJINI Hamza
Avancée
Génie Civil

DAHOU Zohra

Automatisme
HAZZAB
Informatique Industrielle
Abdeldjabar
Géomatériaux des Milieux
BERGA Abdelmadjid
Arides
Technologie de
l'Information et de la
Communication pour la
DRAOUI Belkacem
Surveillance de
l'Environnement
Traitement de
BELADGHAM
l'Information
Mohammed
et Télécommunication

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

جامعـة معسكر
DOMAINE

Filière

Spécialité

Responsable

Type

Postes

DSP

Droit

Droit des Sociétés

MESSAOUDI Rachid

R

4

LLA

Etudes
Linguistiques

LLE
MI

خ١م١بد اٌزطج١ٔاٌٍغب

BOUZOUADA Habib

R

6

ً١ٍرؾٚ بد اٌٍغخ١بئ١ّ١ع
اٌخطبثبد

FAHIM CHIBANI
Abdelkader

H

8

Langue Française

Didactique

SEBANE Mounia

R

6

Informatique

Technologie de
l’Information
et de la Communication

DEBBAT Fatima

H

7

Mathématiques

Analyse Mathématique

BENMERIEM Khaled

H

4

TABETI Habib

H

4

BENTABET Bouziane

H

6

MOKHTARI Fayçal

R

6

TCHIKO Faouzi

R

6

GHRISSI LARBI

H

6

HACHEMAOUI Aicha

R

3

R

4

H

7

RIGHI Assia Fatiha

H

6

Science de Gestion
SEGC

Sciences
Economiques
Finance et
Comptabilité

Gestion et Développement
des Ressources Humaines
Management des
Organisations
Economie Publique
& Institutions
Stratégie de
Développement
& Politiques Economiques

Sciences
Biologiques
Sciences
Agronomiques

Matériaux Innovants et
Chimie Verte
Matériaux pour les
Energies Nouvelles
Valorisation des
Substances Naturelles
Phytopharmacie et
Protection des Végétaux

Génie des Procédés

Chimie

BENYOUCEF
Abdelghani

R

4

Génie Civil

Matériaux et Durabilité

SENHADJI Yassine

H

6

Hydrogéologie

Hydrogéologie, Sol et
Environnement

KHALDI Abdelkader

R

4

Chimie

SM

Physique

SNV

ST
STU

Domaine

ARTS

Finance d’Entreprise

Filière
Arts Visuels
Art de Spectacle

SAHNOUN
Mohammed
MEDDAH
Boumediene

جامعـة مستغانم

Spécialité

Responsable Type Postes

Esthétiques Visuelles Artistiques

KAHLI Amara

R

5

Arts Appliqués

GUEDJAL
Nadia

H

4

Techniques de Réception dans les
Arts de Spectacle

HIFRI Nawel

R

5

R

4

H

3

R

3

H

4

R

3

H

6

H

10

H

10

R

6

H

6

GUEMARI
Nedra
MAMOUNI
Droit de l’Entreprise et le
Développement Durable
Fatima Zohra
BEKENNICHE
Droit International des Affaires
Otmane
HITALA
Droit Judiciaire Privé
Mammar
ABBASSA
Droit Public
Tahar
FERHAT
Droit Privé
Hamou
BENAICHA
Linguistique Textuelle et Analyse
du Discours
Houcine
DAHMANI
Etudes Rhétoriques Contemporaines
Noureddine
HADJ Ali
Linguistique Educative
Abdelkader
Droit Civil Approfondi

DSP

LLA

LLE

414

Droit

Etudes Linguistiques

Langue Anglaise
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Contemporary British Studies (Etudes
Britanniques Contemporaines) :
Opt.1 : Contemporary British
Literature (03 postes), opt.2 :
Contemporary British civilisation (03
postes)

BAHOUS
Abbes

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Domaine

SEGC

SHS

Filière

Spécialité

Langue Française

Analyses Littéraires et Didactique de
l’Interculturel dans les Littérature
Francophones-Générales
et Comparées

Sciences de Gestion

Management Stratégique
International

Sciences Sociales Philosophie

Philosophie et Communication

Sciences Sociales Psychologie

Psychométrie et Analyses
de Données

Electronique/
Electrotechnique
Génie Civil

STAPS

Education Physique et
Sportive

Domaine

Filière

ARTS

Arts du Spectacle

LLA

Etudes
Linguistiques

Etudes Littéraires
LLE

415

H

6

YOUCEFI
Rachid

R

4

R

4

R

6

R

6

R

4

H

6

H

6

LAARBI
Miloud

Structures Familiales et Types
d’Education en milieu Urbain
L’Entreprise et Culture Algérienne

Sciences et Technologies
Alimentaires : Opt.1 : Sciences
Sciences Agronomiques et SécuritéAlimentaires
Sanitaire (02 postes),
opt.2 : Nutrition et Technologie
Alimentaire (02 postes)
Valorisation et Gestion des
Ressources Marines et Littorales :
Opt.1 : Valorisation et Gestion
Durable des Ressources Marines
Vivantes (02 postes), opt.2 :
Sciences de la Mer
Valorisation
et Exploitation des Espaces Naturels
Côtiers et des Géo-Ressources
Littorales (02 postes)

Génie Electrique

ST

ATALLAH
Mokhtar

Economie, Finance d'Entreprise
CHERIF
et Pratique des Marchés Financiers :
Opt.1 : Finance d’Entreprise (13
TOUIL
Sciences Economiques postes), opt.2 : Pratique des Marché Noreddine
Financiers (02 postes)
BENZIDANE
Macroéconomie Monétaire
et Financière
Hadj
Gouvernance, Management Financier
et Comptable : Opt.1 : Management
DOUAH
Finance et Comptabilité Financier et Comptable (03 postes),
Belkacem
opt.2 : Gouvernance des Entreprises
(03 postes)
HADJ SMAHA
Media, Technologies de
Sciences Humaines Communication et Société
Djilla²li
Sciences de
Stratégie
des
Médias
et
les
Enjeux
l'Information
MALFI
de la Communication dans les
et de la Communication
Abdelkader
Espaces Publics

Sciences Sociales –
Sociologie

SNV

Responsable Type Postes

Traduction
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Matériaux Optoélectronique et
Energie

GUEMARI
Mohamed
HAMDAOUI
Mohammed
RADJI
Mostafa

R

6

H

5

H

5

SELSELETATTOU
Ghalem

H

4

TAIBI NasrEddine
Belkacem

R

4

BOUKORT
Abdelkader

R

6

H

5

H

5

H

5

Signaux, Systèmes Conception
et Applications : Opt.1 : Electronique BEKKOUCHE
(03 postes), opt.2 : Electrotechnique
Benaissa
(02 postes)
Génie Civil : Opt.1 : Génie
BENANANE
Parasismique (03 postes),
opt.2 : Optimisation des Structures
Abdelkader
(02 postes)
Mouvement Humain et Motricité

1 جامعـة وىران

Spécialité
Critique Artistique
Mise en Scène
Théâtrale
Didactique de la
Langue Arabe
خ١بد إٌق١ٔاٌٍغب
بد٠ٛ اٌّغزٟاٌذالٌخ ف
خ١ٔاٌٍغب
خ١ثٍٛاٌذساعبد األع
Littérature Algérienne
Ancienne
Didactique de la
Traduction

ZITOUNI
Abdelkader

Responsable
AZZOUZ Benameur

Type
R

Postes
5

MANSOURI Lakhdar

R

5

BENAISSA Abdelhalim

R

8

MELIANI Mohamed

R

8

METAHRI Safia

H

8

BERROUNA Mohamed

R

8

ELAZOUNI Fatiha

H

8

ABBAD Ahmed

R

4

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Domaine

Filière

Informatique

MI

Mathématiques
Sciences Humaines
- Histoire
Sciences HumainesSciences de
l'Information et de
la Communication
Sciences HumainesBibliothéconomie
SHS
Sciences
Islamiques- Langue
Arabe et Civilisation
Islamique
Sciences
Islamiques-Charia

Type
H

Postes
4

FERGHANI Djazia

R

4

TOUHAMI Wissem

R

4

KHELIL Nasreddine

H

4

HAFFAF Hafid

H

6

YAGOUBI Belabbas

R

7

H

4

H

6

H

6

BEREGANE Mohamed

R

4

ABDELLILAH
Abdelkader

R

4

BENAAMIA
Abdelghaffar

H

5

SMAIL Khaled

R

5

LABBASSI Mohamed

H

6

LAKHDARI Lakhdar

R

5

SAFI Habib

R

7

ZAKOUR Ahsen
BELBACHIR
Mohammed

R

6

R

6

BOUYACOUB Abdelatif

R

4

BALASKA Smain

H

3

CHAHED Larbi

H

3

GHAMNIA Mostefa

H

4

Nanophysique des Lasers
et Opto-électronique

KADRI Abderrahmane

R

3

Génétique Microbienne
Biologie et Biodiversité
Végétale

BENSALAH Farid

H

5

Belkhodja Moulay

H

6

Science des Risques

GUENACHI Khadidja

R

3

Optométrie

KAIL Fatiha

H

4

Responsable
ADDA DJELLOUL
Mohamed
BELGHOUL Abbes

Type

Postes

R

6

H

5

NACEUR Fatiha

R

6

BOUSMAHA
Nasreddine

R

4

SAFOU Mohamed

R

6

SENOUSSAOUI
Abderahmane
BELHOUARI Fatima
HAMDADOU Ben
Ameur

Histoire Moderne
ذ٠ اإلػالَ اٌغذٟدساعبد ف
Management de
l'Information, de la
Documentation et des
Archives
Etudes Coraniques
Langue Arabe et
Etudes Coraniques
Histoire et Civilisation
Islamique
ؼخ٠ِمبفذ اٌؾش
ايٛ األؽ- ْٛٔاٌمبٚ ؼخ٠اٌؾش
ؼخ٠ اٌؾشٟخ ف١اٌؾخق
ْٛٔاٌمبٚ
ٌٗٛأفٚ ٟاٌفمٗ اٌّبٌى
Chimie Théorique et
Macro-Molécules
Physique Théorique
Propriétés Optiques
et Electroniques des
Nouveaux Matériaux
Organiques
et Inorganiques
Nanomatériaux,
Nanoobjets
et Energétique

SM
Physique

SNV

Sciences
Biologiques

ST

Hygiène et Sécurité
Industrielle
Optique et
Mécanique de
Précision

Filière

Responsable
BELKACEMI Hafida

Chimie Verte

Chimie

Domaine

Spécialité
Traduction Spécialisée
Traduction et
Terminologie
Traduction Ecrite et
Orale
Traduction Economique
Systèmes
Informatiques
et Réseaux (SIR)
Informatique
Décisionnelle
et Systèmes A Grande
Echelle(IDSAGE)
Mathématiques Pures
et Appliquées
Histoire Médiévale

2 جامعـة وىران

Spécialité

Droit Pénal
Droit
DSP
Sciences
Politiques
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Droit Public Economique
Droit Comparé des Contrats et
Droit
de la Consommation
Relations Internationales et
Sécurité Internationale
Administration Public et
Développement Locale
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Domaine

Filière
Langue
Allemande

Langue Anglaise
LLE
Langue
Espagnole

SEGC

SHS

SHS

ST

STU

417

Spécialité
Sciences du Langage et
Didactique
de l'Allemand
Linguistique et Contact de
Langues en Algérie
Sciences du Langage et
Didactique de l'Anglais
Didactique de l'Anglais de
Spécialité
Civilisation-Littérature

Responsable

Type

Postes

SEDDIKI Aoussine

R

8

BENHATTAB Lotfi
Abdelkader

R

6

YACINE Rachida

H

6

ZITOUNI Mimouna

H

6

TERKI-HASSAINE
Ismet

R

6

R

6

R

6

R

6

H

6

R

3

H

6

R

6

R

6

R

6

R

6

H
H

6
5

H

6

R

5

R

5

H

6

H

15

H

5

R

3

H

5

H

5

H
R

5
6

H

3

H

6

R

4

R

10

Analyse des Discours
d'Expression Française
CHIALI Fatima Zohra
en Contexte Algérien
Langue Française
Littérature et Création Langagière
MEDJAD GRINE
: Perspectives Pluridisciplinaires
Fatima
Sciences
Management Marketing
KOURBALI Baghdad
Commerciales
Sciences
Analyse Economique
KENNICHE Mohamed
Economiques
AIT HABOUCHEEconomie Appliquée
MIHOUB Ouahiba
Entrepreneuriat et Management
BEN BAYER Habib
des PME
Management et Stratégies des
BENCHIKH Houari
Entreprises
Stratégies Marketing et
REGUIEG ISSAAD
Sciences de
Développement Concurrentiel des
Driss
Gestion
Firmes
La Gouvernance des
Organisations et le Management
LAREDJ Tahar
des Ressources Humaines
Systèmes Comptables, Finance et
BELKHAROUBI
Gouvernance
Houcine
Anthropologie
YALAOUI Ahmed
Sciences Sociales
- Anthropologie
Anthropologie Civile
LAKEDJA Abdelkader
La Philosophie et l'Analyse
BRIAH Mokhtar
Géostratégique
Philosophie
Générale
BEHADI
Mounir
Sciences Sociales
- Philosophie
Philosophie Grecque
BOUSSIF Leila
Philosophie Islamique et la
YAMOUTENE Aldjia
Civilisation Contemporaine
Psychologie Clinique : Opt.1 :
Psychologie
du Développement et Clinique
Infanto-Juvénile (05 postes),
MOUTASSEMSciences Sociales opt.2 : Psychopathologie Adulte
MIMOUNI Badra
- Psychologie et Adaptation (05 postes), opt.3
: Moyens d'Investigation et
Psychothérapies (05 postes)
Psychologie Scolaire
GHRIB Larbi
Sciences Sociales
- Sciences des
Démographie
DELENDA Aissa
Populations
GHARBI Abdillah
Les Sciences Sociales et la Santé
Radia
Sciences Sociales
Science Sociale du Travail et
MOULAY Hadj
- Sociologie
l'Organisation
Mourad
Sociologie Criminelle
LAIDI Abdelkrim
Electromécanique
Electromécanique
NOUREDDINE Rachid
Hygiène et
Ingénierie de la Sécurité des
Sécurité
Procédés
LOUNIS Zoubida
Industrielle
et d'Environnement
Géologie des Milieux Marins et
Continentaux : Stratigraphie
Intégrée, Chronologie
BESSEDIK Mostefa
et Dynamique des
Géologie
Paléoenvironnements
Climat-Ressources en EauHASSANI Moulay
Environnement
Idriss
Géographie
MAACHOU Hadj
et Aménagement
Villes et Territoires
Mohammed
du Territoire
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Domaine
DSP

جامعـة سعيدة

Filière

Spécialité

Type

Postes

H

3

H
H
R

3
5
10

GUENDOUZI Toufik

R

6

BOUZIANE
Athmane

H

4

Economie Quantitative

SOUAR Youcef

H

6

خ١م١األخالق اٌزطج
ٟإٌفغٚ ُٞٛ اٌزشث٠ٛاٌزمٚ بط١اٌم
Physique de la Matière
et du Rayonnement
Structures, Propriétés et
Réactivité
de Molécules et Matériaux
Organiques
Chimie pour Environnement
Biochimie et Toxicologie
Expérimentale
Environnement et Gestion
Durable des Ressources
Gestion et Contrôle des
Systèmes Electriques

ABDELLAH Moussa
CHERIFI Ali
ELKEURTI
Mohamed

R
H

4
6

H

3

MOSTEFAI Asmâa

H

6

KAID M'Hamed

R

4

SLIMANI Miloud

R

4

TERRAS Mohamed

R

6

BOUMEDIENE Larbi

H

6

خ١ٌٚاٌؼاللبد اٌذٚ ٌْٟٚ اٌذٛٔاٌمب

Droit

LLA

Science Politique
Etudes Linguistiques

MI

Mathématiques

SEGC

Sciences
Economiques
Sciences
Commerciales

SHS

Sciences Sociales
Physique

SM

Responsable
ASWAAD Mohamed
Amine
BENAHMED Hadj
ZIDANE Djamel
HAKEM Amaria

Chimie

SNV

Sciences Biologiques

ST

Electrotechnique

ْٞ االلزقبدٛٔاٌمب
خ١ٍبعبد ػبِخ ِؾ١ع
خ١خ اٌٍغخ اٌؼشث١ّ١ٍرؼٚ بد١ٔاٌٍغب
Analyse Stochastique et
Statistique
des Processus
Economie et Management
des Entreprises

جامعـة سيدي بمعباس
Domaine

DSP

Spécialité

Responsable

Type

Droit de l'Environnement

CHAIB Soraya

H

Poste
s
6

Le Droit Foncier

BOURASSE Nadjia

H

4

Droit des Affaires

KARIM Karima

H

4

BOUCENDA Abbès

R

5

Le Droit Privé Fondamental
Les Ecoles de Grammaire :
Méthodes et Doctrines
Linguistique Appliquée et
Didactique
de la Langue Arabe
Didactics of Literature and Women’s
Studies

BERREDANE Rachid
GUENDOUZ
Mohamed

R

5

H

6

WALHASSI Nadjida

H

8

BENYELLES
BEDJAOUI Fewzia

H

6

English Discourse Studies and
Applied Linguistics
Langue
Didactique, Linguistique et
Française
Médiation Interculturelle
Systèmes Dynamiques et
Biomathématiques
Mathématique Analyse des Equations aux Dérivées
s
Partielles
Probabilité et Statistique Appliquées

BOUHASS BENAISSI
Fawzia

R

5

BOUTEFLIKA Yamina

H

6

HELAL Mohamed

H

4

BENAISSA Abbes

R

8

BENAISSA Samir
BOUKLI HACENE
Sofiane
KADRI Ala Eddine

H

10

H

4

H

6

WIRAD Zouaoui

H

6

LAOUEDJ Zaouaoui
NASSOUR
Abdelkader
DAHMANI Mohamed
Driouche

H

6

H

6

H

6

Filière

Droit

Droit Pénal des Entreprises

LLA

LLE

MI

Etudes
Linguistiques

Langue
Anglaise

Informatique
Sciences de
Gestion
SEGC
Sciences
Economiques

Technologies des Réseaux Sans Fil
Finance Monétaire
Administration de Qualité et
d'Innovation
Economie et Gestion d'Entreprise
L'Entreprenariat et le
Développement Local
L'économie de Développement
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Domaine

Filière

Spécialité

Finance et
Comptabilité

Audit Financier et Comptable

Sciences
SocialesPhilosophie
SHS

Sciences
SocialesHistoire
Sciences
SocialesSociologie
Chimie

SM
Physique

SNV

ST

Responsable

Type

Poste
s

H

6

H

6

EL MOUBAREK
Mohamed
MAKHLOUF Sidi
Ahmed

Philosophie Contemporaine
Epistémologie de Développement
et les Sciences Sociales

RAIS Zouaoui

H

6

L'Histoire Contemporaine de la
Société Algérienne: Evolutions et
Transformations

OULDENNEBIA Karim

H

6

L'Ecole Algérienne : Institutions et
Pratiques

MEKAHLI Mohammed

H

4

Chimie de l'Eau et Matériaux pour le
Développement Durable

BENGHAREZ Zohra

H

8

Chimie Physique et Théorique

RAHAL SEKKAL
Majda

H

6

Physique des Milieux Condensés

BOUHAFS Bachir

H

8

HEIRECHE Houari

H

6

KHACHAI Houari

H

4

RACHED Djamel

H

6

CHAHED Abbes

R

5

Physique Energétique et Sciences
des Matériaux
Simulation en Physique des
Matériaux
Matériaux et Développement
Durable
Concepts Théoriques et Techniques
de Modélisation en Sciences des
Matériaux

Sciences
Biologiques

Biotoxicologie et Santé Publique

DEMMOUCHE
Abbassia

R

6

Electronique

Nanostructures Intégrées dans les
Dispositifs
Electroniques et Optoélectroniques

BENAMARA Zineb

H

6

Energétique et Environnement

LAOUEDJ Samir

H

5

Mécanique et Conception des
Systèmes

MAZARI Mohamed

R

4

Mécanique des Matériaux

SERIER Boualem

R

4

Génie
Mécanique

جامعـة تيارت
Domaine

DSP

Filière

Droit

Etudes Linguistiques
Etudes Littéraires
LLA
Etudes Critiques

SHS

419

Sciences Humaines
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Spécialité
Contrats Civils et
Commerciaux
Droit Privé
Droit Public
Droit de l’Environnement
L’incrimination en Droit
des Affaires
Etudes Linguistiques
Didactique de la Langue
Arabe
La Poétique Arabe entre
l'Authencité
et la Modernité
La Critique Ancienne dans
le Maghreb Arabe et
l'Andalousie
Etudes Rhétoriques
La Pragmatique et
l'Analyse du Discours
Les Courants de la Critique
Contemporaine en Algérie
Histoire et Civilisation du
Maghreb Islamique

Responsable

Type

Postes

BELKANICHI Habib

R

3

ADJALI Bekhaled
BOURAS
Abdelkader
BOUSMAHA Cheikh

H

4

R

3

R

6

MEDDAH Hadj Ali

H

6

ARABI Ahmed

H

8

BOUHADI Abed

R

10

BOUZIANE Ahmed

H

6

DAOUD Mhamed

H

5

H

8

H

8

KEBRIT Ali

H

10

CHARAF Abdelhak

H

5

KERRACHE Ben
Khaoula
MEKIKA Mohamed
Djaouad

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

SM

Physique

Génie des Matériaux

BELARBI El Habib

R

4

Sciences Biologiques

Biotechnologie Alimentaire

DOUKANI Koula

H

6

Production Animale
Valorisation de la Flore
Dans la Phytoprotection
Ecologie et Préservation
des Ecosystèmes
Terrestres

GUEMOUR Djilali

H

5

HASSANI Abdelkrim

H

5

MAATOUG Mhamed

R

5

Sciences
Agronomiques

SNV

Ecologie et
Environnement

Domaine

ST

Filière

Spécialité
Génie Biomédical
Option 01 : Télémédecine (02)
Option 02:Imagerie Médicale (02)
Génie Biomédical
Option 03 : Informatique
Biomédicale (02)
Option 04 : Instrumentation
Biomédicale (02)
Electronique : Matériaux et
Electronique
Dispositifs
Génie-Mécanique
Option 01:Dynamique et
Structure (02)
Option 02:Fabrication et
Productique (02)
Génie Mécanique
Option 03:Matériaux et
Assemblages soudé (01)
Génie mécanique : Mécanique
computationnelle
Energies renouvelables
Systèmes et Réseaux de
Télécommunication
Télécommunications (SRT)
Génie Industriel
Génie Industriel & Productique

Responsable

Type

Postes

BESSAID
Abdelhafid

R

4

HAMDOUNE
Abdelkader

H

3

HAMOU Saïd

H

5

BOUKHALFA
Abdelkrim
ZERGA Abdellatif

R

4

H

5

KAMECHE Samir

H

4

H

6

R

3

H

3

H

3

H

5

H

4

R

4

H

6

H

6

R

5

MESLI Lotfi
BEDJAOUIALACHAHER Lamia
CHOUKCHOUChimie Appliquée
BRAHAM
Abderrahim
Chimie
DIB MOHAMMED
Chimie des Substances Naturelles
EL AMINE
Chimie Analytique &
DIDI Mohamed
Environnement
Amine
Matériaux Polymère et
MANSRI Ali
Environnement
BOUMEDIENE
Energies Renouvelables
BENYOUCEF
Physique
Physique des Gaz et des Plasmas
LIANI Bachir
La Philosophie et les Formes
Sciences SocialesMOUNIS
Culturelles Contemporaines –
Philosophie
Boukhadra
Structures et Applications-

H

8

R

5

H

5

R

5

R

3

H

5

R

5

H

3

R

6

Science Islamique

R

5

Génie Civil
Automatique
Hydraulique
Sciences
Agronomiques

SNV

جامعـة تممسان

Sciences
Biologiques

SARI Zaki
ZADJAOUI
Géotechnique et Risque Sismique
Abdeldjalil
HADJ ABDELKADER
Automatique
Mohammed Amine
Management des Ressources en
BEKKOUCHE
Eau
Abdelmalek
MEDJAHDI
Foresterie
Boumediene
Génétique Moléculaire des
AOUAR-METRI
Populations Humaines
Amaria
BOUCHERITBiochimie Appliquée
OTMANI Zahia
DALI YOUCEF née
Biologie Moléculaire et Génétique
SAHI Majda
GAOUAR Semir
Génétique Appliquée
Bechir Suheil
Microbiologie Appliquée
HASSAINE Hafida
Ecologie Animale
Matériaux Macromoléculaires et
Leurs Applications

SM

SHS
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GUENDOUZ Mahi

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Domaine

Filière
Sciences
HumainesArchéologie
Sciences
Humaines-Histoire
Sciences SocialesAnthropologie
Sciences SocialesDémographie
Sciences SocialesPsychologie

Sciences SocialesSociologie
Sciences
Commerciales
Sciences de
Gestion
SEGC
Sciences
Economiques

MI

Spécialité
Interprétation et Etudes
Coraniques
Archéologie du Maghreb
Islamique

R

5

BELJOUZI
Bouabdellah

H

6

R

5

H

5

Histoire des Mouvements
Nationaux Maghrébins
Anthropologie

SAIDI Mohamed

R

5

Démographie

HAMZA CHERIF Ali

H

4

MECHERBET Ali

H

5

ATTAR Saida

H

6

Sociologies de la Communication

BENLEBAD Elghali

H

4

Sociologie : Organisations, Ville
et Société

HEDJAL Saoud

H

6

R

6

R

6

R

6

BARKA ZINE

R

5

BOUNOUA Chaib

R

4

R

4

R

4

Psychopathologie du
Développement
Psychologie de l'Apprentissage:
Programmes de Remédiation
Scolaire

Econométrie Financière
Banques et Assurances
Management et Gouvernance
d'Entreprise (M.G.E)
Economie des Finances Publiques
Option : Finances Publiques DE
L’Etat (13)
Option : Finances Locales (02)
Analyse Economique DU
Développement
Ingénierie Economique et
Entreprise
Economies Publique et Sociale

BOUTELDJA
Abdelnacer
TAOULI Mustapha
Kamel
DJENNAS
Mustapha

MAILIKI Samir
Baha-Eddine
TOUIL AHMED

R

4

Mathématiques

Mathématiques et Applications

H

3

Informatique

Réseaux et Systèmes Distribués

MOUSSAOUI ALI
LEHSAINI
Mohamed
BENMOUSSAT
Smail
DENDANE Zoubir

R

12

H

6

H

6

HADJOUI Ghouti
ALI-BENCHERIF
Mohammed
Zakaria

H

6

R

6

H

6

R

5

H

5

R

5

H

5

R

5

R

5

R

5

H

5

R

5

Sociolinguistics
Littérature Comparée

Langue Française
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KHELIFI Chikh

BETTAHAR Samir

LLE

DSP

Postes

Economie Appliquée

Langue Anglaise

LLA

Type

BENDAOUED
Nasreddine
DJILLALI BELOUFA
Abdelkader

Moyen Age Maghreb Islamic

Didactics & Assessment

LLA

Responsable

Langue, Discours et
Enseignement au Maghreb

Littérature, Linguistique Textuelle
BRAHMI Fatima
et Didactique de la Littérature
Etude Critique Moderne et
BENAZZA
Etudes Critiques
Contemporaine
Abdelkader
 فشفٚ ٛٔؾ
BOUALI Abdenacer
Linguistique et Didactique de la
KHALDI hichem
Langue
Etudes
Linguistique et Stylistique
MENAD Ibrahim
Linguistiques
Phonétique Arabe et Nivaux
OUALI DADA
d’Etudes Linguistique
Abdelhakim
RITRI Sidi
Linguistique Appliquée
Mohammed
Littérature Algérienne
MELIANI
Contemporaine et Moderne
Mohammed
Etudes Littéraires
BELKACEM
Littératures Arabes Anciennes
Mohammed
Littérature
Littérature Arabe Contemporaine
LARABI Lakhder
Contemporaine
et Moderne
Droit

2016 الثالثي الثالث

Droit des Affaires

BOUAZZA Diden

R

4

Droit Public

BEDRANE Morad

R

8

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Domaine

Filière

Spécialité

Responsable
BENAMAR
MOHAMMED
DENNOUNI
Hadjira

Type

Postes

R

5

H

6

Droit Prive

TCHOUAR Djilali

R

5

Droit International Privé des
Affaires

YOUSSEF Fatiha

H

3

H

10

H

6

R

4

R

4

Droit Maritime et des Transports
Droit des Contrats

Politique Internationale
Sciences Politiques

ARTS

Organisation Et Administration
Des Entreprises

Arts Visuels

Critique Théâtrale

Arts plastique

Etude en Arts plastique

Domaine

Filière

MI

Informatique

جامعـة جامعـة العموم والتكنولوجيا بوىران

Electrotechnique

Génie des Procédés

ST

Génie Electrique

Génie Maritime
ST
Génie Mécanique

SNV

Sciences Biologiques
Chimie

SM
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AYAD Mohammed
Samir
TACHMA
Boumediene
TARCHAOUI
Belhadj
KHALDI
Mohammed

Spécialité
Génie Informatique
Informatique et
Technologies de
l'Information et de la
Communication
Haute Tension et
Plasmas Appliquée
Génie des Procédés
et de l’Environnement
Génie des Matériaux
Sciences de
l'environnement
et gestion des déchets
Commande des
Processus
Electromécaniques
Contrôle et Commande
des Systèmes
Industriels
Cryptographie et
Sécurité des Données
Diagnostic et Commande
des Entrainements
Electriques
Electroniquede
puissance
et Systèmes Electriques
Réseaux Electriques
Systèmes Intelligents et
Robotiques
Vision et Technologies
de l'Information et de la
Communication
Thermodynamique et
Propulsion
Marine et Environnement

Architecture et
Construction Navale
Structure Mécanique

Risques en Mécanique,
Energie
et Développement Durable

Sciences de
l'Aéronautique
Biotechnologie Végétale
Génétique Moléculaire
Chimie Physique et
Théorique Appliquée
Capteurs et Technologie
des Matériaux
Physique de la Matière
Condensée et
Subatomique

Responsable
BENDELLA Fatima

Type
R

Postes
5

BENYETTOU
Mohamed

H

10

OUIDDIR Rabah

H

6

DEBAB Abdelkader

H

6

KACIMI Larbi

H

6

BENDRAOUA
Abdelaziz

H

3

ADJIM Nasr-Eddine

H

3

NOUIBAT Wahid

H

4

ALI-PACHA Adda

H

6

BENDIABDELLAH
Azeddine

R

6

BOURAHLA
Mohamed

R

4

BOUTHIBA Tahar
BERRACHED Nasr
Eddine

H

6

R

4

KECHE Mokhtar

H

8

OUADHA Ahmed

H

5

SEREIR Zouaoui

R

5

BOUTCHICHA Djilali

R

3

LARABI Mekki

H

4

MEFTAH Sidi
Mohamed Amine

R

5

H
H

4
4

R

5

HAMZAOUI Saad

H

4

ELCHIKH Mokhtar

H

3

KAID-HARCHE Meriem

BOUDJEMA Abdallah
TCHOUAR
Noureddine

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Domaine

Filière

Activité physique et
Sportive Educative

STAPS

Spécialité
Physique et Technologie
des Rayonnements
Physique Théorique
L'enseignement des
Compétences dans
l'Education Physique
et Sportive

Responsable
BELBACHIR Ahmed
Hafid
BOUAMRANE Rachid

Type

Postes

R

4

R

3

LOUH Hichem

H

5

جامعـة الشمف
Domaine
DSP

Filière
Droit

Etudes Linguistiques
LLA

Spécialité
Droit Comparé de la
Famille
ٌٟٚأصشٖ اٌزذاٚ ٞٛاٌزذاخً اٌٍغ
Didactique de la Langue
Arabe
et Analyse de Discours
La Traduction et
Sciences du Texte
Lexicologie

Responsable

Type

Postes

AMMARI Brahim

H

4

BENARIBA Radia

H

6

CHAREF Abdelkader

R

10

H

9

H

9

H

10

H

6

R

5

H

5

H

5

H

5

H

5

H

4

H

4

H

5

R

6

H

4

R

6

H

6

H

6

H

4

R

4

H

4

DAHMANE
Noureddine
HADJ HENNI
Mohamed

Linguistique Appliquée et
Horizons de l'Etude
SADI Ahmed
Linguistique
La Littérature Algérienne
Etudes Littéraires
et ses Questions
DJOURDEM Hadj
Critiques
Marketing et
Management des
MEZRIG Achour
Sciences de Gestion
Entreprises
Management Financier
TORCHI Mohamed
Economie Monétaire et
METTAI Abdelkader
Financière
Sciences
Economiques
Economie de Tourisme et
RATOUL Mohamed
Services
Sciences SocialesPhilosophie
BELALIA DOUMA
Philosophie
Contemporaine
Miloud
Sciences Humainesِؼبفشٚ ش٠خ ؽذ٠ربس
RENIMA Ahmed
Histoire
BENAROUS
Physique
Physique Théorique
Mohamed
Réseaux Electrique et
BENYOUCEF Djilali
Haute Tension
Electrotechnique
Electrotechniques des
TALEB Rachid
Energies Renouvelables
BOUGARA
Matériaux et Structures
Abdelkader
Géotechnique et
DJAFAR HENNI
Génie civil
Structures
Ahmed
Génie Parasismique et
HARICHANE Zamila
Géo-Environnement
Aménagement
REMAOUN
Hydraulique
Hydraulique
Mohamed
Administration et
Sport et Management de
AKKOUCHE Kamel
Gestion du Sport
l'Ethique à la Pratique
Entrainement
Biomécanique des Activités
SBA Bouabdellah
Physique et Sportives
Sportif
Activités Physique
 إٌؾبطٟٓ ف٠ٛاٌزىٚ اٌجؾش
YAHIAOUI
et Sportive
ٟ اٌّذسعٟبض٠ اٌشٟٔاٌجذ
Mohamed
Educative

SEGC

SHS
SM

ST

STAPS

المركز الجامعي بعين تيموشنت
Domaine
SEGC
LLA

ST
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Filière
Sciences
Economiques
Etudes Littéraires
Etudes
Linguistiques
Génie Mécanique
Génie Electrique

2016 الثالثي الثالث

Spécialité
Finance et Gestion
des Affaires
Littérature Arabe
Linguistique Générale
Mécanique, Matériaux
et Energétique
Microélectronique et
Télécommunication

Responsable

Type

Postes

BENDOB Ali

H

9

HATRI Soumia

H

10

MANKOUR Abdeljalil

H

10

OUADAD Wahid

R

5

AYACHE Choukria

R

4

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الجامعي غميزان

Postes
10

Type
R

Responsable
BRAHIMI Boudaoud

Spécialité
ٌغبٔ١بد ػشث١خ ِمبسٔخ

10

R

KHELIFI Said

رؼٍ١ّ١خ اٌٍغخ

المركز الجامعي بتسمسيمت

Postes

Type

Responsable

Spécialité

9

R

BENFERIHA Eldjilali

Etudes Linguistiques

8

R

MORSSI Rachid

األدة اٌمذٔ ٚ ُ٠مذٖ

8

H

LATIGUI Ahmed

Biologie Végétale

Postes

Type

Responsable

5

H

DOUIS Mohamed

إٌؾٚ ٛاٌٍغخ اٌؼشث١خ

Postes
4

Type
R

maine
LLA
SNV

Filière
Etudes
Linguistiques

المركز الجامعي بالبيض

Responsable
BELARABI Abdelkrim

Etudes
Linguistiques

LLA

Filière
Etudes
Linguistiques
Etudes Littéraires
Sciences
Biologiques

المركز الجامعي النعامة

Spécialité

Filière

Domaine

Spécialité
Sciences Criminelles

Domaine
LLA

Domaine
DSP

Filière
Droit

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران

Postes

Type

6

H

4

R

Responsable
CHAKER
Abdelkader
MADANI Yssaad
Habib

4

R

ZERIKAT Mokhtar

Spécialité
Réseaux Electriques
Intelligents

Filière
Génie Electrique et
Informatique Industrielle

Génie Mécanique

Génie Mécanique

Electronique et
Commande
Industrielle

Electronique

المدرسة العميا لإلعالم اآللي بسيدي بمعباس

Postes

Type

Responsable

8

H

MALKI Mimoun

Spécialité
Système d'Information et
Web Sémantique

Domaine

ST

Filière

Domaine

Informatique

MI

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم  936المؤرخ في 01أوت  ،2016المتضمن إعالن نتائج الدورة
السادسة والثالثون ( )36لمجنة الجامعية الوطنية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 بمقتضى المرسػوـ التنفيػذؼ رقـ  130-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  03مايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،
 بمقتضى القرار المؤرخ في  16نوفمبر سنة  1994المتضمف تنظيـ المجنة الجامعية الوطنية و تسييرىا وتشكيميا ،المعدؿ و المتمـ.
 بمقتضى القرار المؤرخ في  16جواف سنة  2016المتضمف تشكيمة الفروع المختصة لمجنة الجامعية الوطنية. بناء عمى قوائـ تأىيل األساتذة المحاضريف قسـ "أ" مف أجل الترقية إلى رتبة أستاذ المؤرخة في  03جويمية سنة،2016
 بناء عمى اجتماع المجنة الجامعية الوطنية في دورتيا السادسة و الثبلثوف ( )36يومي  13و 14جويمية سنة،2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بناء عمى محاضر اجتماعات فروع المجنة الجامعية الوطنية لمدورة السادسة والثبلثوف.يـقـــــرر

المادة األولى :يعتبر األساتذة المحاضروف قسـ "أ" اآلتية أسماؤىـ حسب الترتيب االستحقاقي مؤىميف لمترقية إلى
رتبة أستاذ.
اليندسة اإللكترونية
01
أبرؼ مياجي
02
بولقروف عبد السبلـ
03
بوعزة بف يونس
04
بوعزابية سميماف
05
حمادوش أدمحم
06
العابد جماؿ
07
قروني سعيد
08
موالىـ سمير
09
بوشييدة وحيد
10

حجوط العربي
بابورؼ عبد السبلـ
حسيب طارؽ
كيموش حسيف
لوكيل عبد الحميد
قنفاؼ لخضر
ممعب جماؿ
بمخيرؼ دمحم
حابي إيدير
سعيود (ـ) أوعمور سياـ

21

شويرب فاطمة
شاوش (ز)بوزار سعاد
جوادؼ محند سعيد
فميتي عائشة (ـ) حميد
سحارؼ عمي
طبلش دمحم
زياني عبد الرحمف
بوعكريف فارح
تاىمي رضواف
رقطي فتيحة
بف سبلمة زوبير عبد السبلـ
جوامبي عبد الباقي
بوعبد هللا (ز) بشبلغـ بدرة
بولقروف أدمحم

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

زرىوني فاطمة الزىراء (ز) زقرار

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

فرع :التكنولوجيا

ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة

ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة

إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية

إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية

ىندسة إلكترونية

ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة
ىندسة

إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية
إلكترونية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.

تممساف
جيجل
تممساف
العموـ و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف
بومرداس
قسنطينة 1
بومرداس
المدية
المدية
العموـ والتكنولوجيا ىوارؼ بومديف

ج.
ج .قالمة
ج .جيجل
المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات
ج .العموـ والتكنولوجيا وىراف
ج .العموـ والتكنولوجيا ىوارؼ بومديف
ج .باتنة 2
ج .األغواط
ج .بومرداس
ج .العموـ والتكنولوجيا ىوارؼ بومديف
ج .العموـ و التكنولوجيا وىراف

ج .األغواط
ج .باتنة 2
المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات
ج .العموـ والتكنولوجيا وىراف
ج .سطيف1
ج .العموـ والتكنولوجيا ىوارؼ بومديف
ج .العموـ والتكنولوجيا ىوارؼ بومديف
ج .جيجل
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
ج .األغواط
ج .البميدة1
ج .أـ البواقي
ج .سيدؼ بمعباس
ج .ورقمة
الثالثي الثالث 2016
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ىندسة الطرائق
01
قوادرؼ مصطفى سمية
02
اليادؼ جماؿ

ىندسة الطرائق
ىندسة الطرائق

ج .الشمف
ج .البميدة 1

03
ج .ورقمة
ىندسة الطرائق
قريشي مراد
04
ج .وىراف 1
ىندسة الطرائق
حسناوؼ دمحم عبد الكريـ
05
عثماني غازؼ
ج .بومرداس
ىندسة الطرائق
06
ج .أـ البواقي
ىندسة الطرائق
كعبوش عز الديف
07
ج .بومرداس
ىندسة الطرائق
سحموف دمحم ناصر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليندسة المدنية
01
ج .تممساف
ىندسة مدنية
ويسي دمحم نبيل
02
ج .باتنة 2
ىندسة مدنية
بيدؼ دمحم
03
ج .تممساف
ىندسة مدنية
بزار عبد اإلهلل
04
ج .سيدؼ بمعباس
ىندسة مدنية
بف يوسف سمير
05
ج .بجاية
ىندسة مدنية
شمواح ناصر
06
ج .المدية
ىندسة مدنية
بوقنداقجي عثماف
07
ج .سكيكدة
ىندسة مدنية
بوزرد حمودؼ
08
ج .بشار
ىندسة مدنية
بوعزة مخطار
09
ج .بشار
ىندسة مدنية
دحو زىرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعالم آلي
01
ج .عنابة
إعبلـ آلي
بباس مميكة
02
ج .تممساف
إعبلـ آلي
شيخ عز الديف
03
ج .وىراف 1
إعبلـ آلي
بف عيسى موسى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليندسة الميكانيكية
01
ج .تممساف
ىندسة ميكانيكية
قرطي عبد اإللو نبيل
02
ج .األغواط
ىندسة ميكانيكية
بوعبد هللا السعيد
03
ج .عنابة
ىندسة ميكانيكية
صارؼ دمحم رفيق
04
ج .بومرداس
ىندسة ميكانيكية
حجاج أحمد
05
ج .تممساف
ىندسة ميكانيكية
بف عاشور مصطفى
06
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
ىندسة ميكانيكية
بف كوساس بوزيد
07
ج .العموـ و التكنولوجيا وىراف
ىندسة ميكانيكية
بف زقير رضواف
08
ج .العموـ و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف
ىندسة ميكانيكية
كاوة سيد عمي
09
ج .عنابة
ىندسة ميكانيكية
طاجيف كماؿ
10
ج .العموـ و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف
ىندسة ميكانيكية
ميرود جماؿ
11
ج .سطيف 1
ىندسة ميكانيكية
بف غالـ (ـ) خنافي نفيسة
12
ج .سطيف 1
ىندسة ميكانيكية
مناهلل عيسى
13
ج .قسنطينة 1
ىندسة ميكانيكية
بولحبيب دمحم الصالح
14
بوعناف دمحم اليوارؼ
ج .العموـ و التكنولوجيا وىراف
ىندسة ميكانيكية
15
ج .العموـ و التكنولوجيا وىراف
ىندسة ميكانيكية
منصور شيخ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

الــــرى

01

رياضيات
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

فيزياء
01
02
03
04
05
06
07

ج .أـ البواقي
ىندسة ميكانيكية
محفوظي شوقي
ج .األغواط
ىندسة ميكانيكية
عويسي مخطار
ج .قسنطينة 1
ىندسة ميكانيكية
لعناني (ـ) بف شعبي رحيمة
ج .األغواط
ىندسة ميكانيكية
يوسفي أحمد
ج .الشمف
ىندسة ميكانيكية
حسيف عبد القادر
ج .األغواط
ىندسة ميكانيكية
قريبيز جموؿ
ج .عنابة
ىندسة ميكانيكية
إدراس عبد العزيز
ج .العموـ و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف
ىندسة ميكانيكية
أكموش (ـ) بف واقف صبيحة
ج .بسكرة
ىندسة ميكانيكية
زيداني مصباح
ج .عنابة
ىندسة ميكانيكية
عجابي رشيد
ج .المسيمة
ىندسة ميكانيكية
بوعبد هللا خيضر
ج .وىراف 2
ىندسة ميكانيكية
بمعريفي فريد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرزوؽ بمقاسـ

الرػ
ج .المسيمة
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرع  :العموم الدقيقة

ج .قالمة
رياضيات
دبوش عمر
ج .سيدؼ بمعباس
رياضيات
عطوش دمحم قاضي
ج .برج بوعريريج
رياضيات
مرواني عبد الباقي
ج .تيارت
رياضيات
قدة لحسف
ج .عنابة
رياضيات
غانـ رضواف
ج .باتنة 2
رياضيات
بف عيسي عبد هللا
المدرسة التحضرية في عموـ الطبيعة والحياة مستغانـ
رياضيات
بطاىر (ـ) صحراوؼ رحمة
ج .مستغانـ
رياضيات
عزيز (ـ) حماني كريمة
ج .العموـ و التكنولوجيا وىراف
رياضيات
تممساني منير
ج .العموـ و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف
رياضيات
بف زكرؼ تونسية
ج .سعيدة
رياضيات
وقاص صديق
ج .العموـ و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف
رياضيات
كسرؼ أدمحم
ج .سيدؼ بمعباس
رياضيات
بف ديمراد (ـ) باغمي سممى
ج .مستغانـ
رياضيات
بمعربي (ـ) حماني سميرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دغفل البحرؼ
يدرؼ باديس
جمطي رضواف
حيرش ىوارؼ
بوز اررة فرحات
دناؼ براىيـ
بف أشنيو عبد الحميـ
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فيزياء
فيزياء
فيزياء
فيزياء
فيزياء
فيزياء
فيزياء

ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.

المسيمة
عنابة
مستغانـ
سيدؼ بمعباس
جيجل
بشار
مستغانـ
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08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

كيمياء
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

بيولوجيا
01
02
03
04
05
06
07
08
09

ج .المسيمة
فيزياء
سحنوف فوضيل
ج .العموـ و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف
فيزياء
زبار (ـ) رزقي نصيرة
ج .وىراف 1
فيزياء
كايل فتيحة
ج .جيجل
فيزياء
بوعزيز جميل
ج .عنابة
فيزياء
مراكب نور الديف
ج .سطيف 1
فيزياء
منور صالح
ج .المسيمة
فيزياء
بوساىل منير
ج .البميدة 1
فيزياء
خميفي رشيد
ج .سطيف 1
فيزياء
بكار حساف
المركز الجامعي النعامة
فيزياء
عيداوؼ عبد الغاني
ج .بجاية
فيزياء
محتوت سفياف
ج .العموـ و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف
فيزياء
شرباؿ عمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بوشويط كريـ
بمعروؼ ال ال ستي

ج .جيجل
ج .وىراف 1

كيمياء
كيمياء

ج .تممساف
كيمياء
بف صافي عبد الحميد
ج .العموـ و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف
كيمياء
مخناشي نعيمة (ـ) بوصبلح
ج .وىراف 2
كيمياء
لبصير (ـ) بف دايخة حياة
ج .عنابة
كيمياء
ىاني (ـ) شوشاف صبيحة
ج .األغواط
كيمياء
سعيدات أبو بكر
ج .األغواط
كيمياء
جريداف عمر
ج .سيدؼ بمعباس
كيمياء
دريسي (ـ) البحرؼ زينب
ج .األغواط
كيمياء
غريب عبد العزيز
بف أحمد مرزوؽ
ج .تبسة
كيمياء
ج .عنابة
كيمياء
ميزاف عباس
ج .جيجل
كيمياء
بوجردة عز الديف
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وىراف
كيمياء
دالي يوسف (ـ) طالب زىرة
ج .العموـ و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف
كيمياء
بف تركي أـ السعد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرع عموم الطبيعة والحياة
دموش عباسية
خروبي عمر
بوراس نور الديف
بوناب حرير نورية
إيدوؼ الطيب
صواليمي دينة ليمى (ز) مزالي
بخشي (ـ) حبيب شيرزاد
زدورؼ عزيز
شعاب صالح
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بيولوجيا
بيولوجيا
بيولوجيا
بيولوجيا
بيولوجيا
بيولوجيا
بيولوجيا
بيولوجيا
بيولوجيا

ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.

سيدؼ بمعباس
وىراف 1
غرداية
سيدؼ بمعباس
جيجل
مستغانـ
تممساف
ورقمة
عنابة
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10
ج .تممساف
بيولوجيا
بف محيوؿ بف عمر
11
ج .مستغانـ
بيولوجيا
جموؿ حمادؼ خيرة
12
ج .مستغانـ
بيولوجيا
دعبلش فتيحة
13
ج .تممساف
بيولوجيا
بوعناف (ـ) طالب بف دياب سميرة
14
ج .عنابة
بيولوجيا
عوادؼ مسعودؼ
15
ج .العموـ و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف
بيولوجيا
عمراني السعيد
16
ج .تممساف
بيولوجيا
خميل (ـ) قموش نياؿ أمينة
17
ج .مستغانـ
بيولوجيا
بف عكريش بف ميل
18
ج .العموـ و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف
بيولوجيا
سريدؼ حميمة
19
ج .عنابة
بيولوجيا
بوخميس (ـ) غانـ لكحل مسعودة
20
ج .تممساف
بيولوجيا
بابا أحمد (ـ) رحموف فاطمة الزىراء
21
ج .باتنة 2
بيولوجيا
بوراس مراد
22
المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا قسنطينة
بيولوجيا
بوداح عبد الناصر
23
ج .عنابة
بيولوجيا
لشخب شييناز
24
ج .العموـ و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف
بيولوجيا
يوسفي (ـ) حمزة فازية
25
ج .سطيف 1
بيولوجيا
جردالي صوفيا
26
ج .سطيف 1
بيولوجيا
مباركية عبد الكريـ
27
ج .مستغانـ
بيولوجيا
شيباني عبد الوىاب
28
ج .العموـ و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف
بيولوجيا
زوامبية دمحم
29
ج .العموـ و التكنولوجيا ىوارؼ بومديف
بيولوجيا
بركاف (ـ) بوديدة كنزة لطيفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العموم الفالحية
01
ج .البميدة 1
عموـ فبلحية
دومانجي أماؿ
02
ج .ورقمة
عموـ فبلحية
إيدر دمحم عز الديف
03
ج .ورقمة
عموـ فبلحية
سكور مخموؼ
04
المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة الحراش
عموـ فبلحية
حزيط دمحم
05
ج .تيزؼ وزو
عموـ فبلحية
مدور رشيد
06
المدرسة الوطنية العميا لمفبلحة الحراش
عموـ فبلحية
عميالي مالؾ
07
المدرسة العميا لؤلساتذة القبة
عموـ فبلحية
بوشمة جميمة (ز) بف عزيزة
08
ج .الجمفة
عموـ فبلحية
عبوب اتشامدؼ كومي عبدو
09
ج .بسكرة
عموـ فبلحية
طراؼ ناصر
10
ج .مستغانـ
عموـ فبلحية
لعريض دمحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عموم األرض
01
02
03
04
05
06

زواخ جماؿ الديف
شوابي عبد المجيد
حنوش ماني
لعروسي بمولو
عميات حساف
لعور سالمي سياـ

المدرسة التحضيرية في عموـ الطبيعة و الحياة
عموـ األرض
ج .عنابة
عموـ األرض
ج .عنابة
عموـ األرض
ج .عنابة
عموـ األرض
ج .الطارؼ
عموـ األرض
ج .عنابة
عموـ األرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العموم
01
02

البيطرية
صحراوؼ نعيمة
أيت أودية ختيمة
جابرؼ بمقاسـ

عموـ بيطرية
عموـ بيطرية

ج .البميدة 1
المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة الحراش

03
ج .تبسة
عموـ بيطرية
ج .المدية
عموـ بيطرية
 04أمونة (ـ) بف عاشور كاريف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عموم البحر
01
ج .عنابة
عموـ البحر
درباؿ (ـ) عميرو عياش منية منيرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرع العموم االقتصادية والتجارية و عموم التسيير
عموم اقتصادية
01
ج .بومرداس
العموـ االقتصادية
حوشيف كماؿ
02
ج .ورقمة
بف عمارة نواؿ
العموـ االقتصادية
03

غالـ عبد هللا

04

شاقور السعيد شوقي

05

بف سمينة عزبزة

06
07

بورغدة حسيف

عيسات (ـ) لغيمة أمينة

08

دراجي السعيد

09

بوكريف موسى

10

بف حسيف ناجي

العموـ االقتصادية

12

حمداوؼ الطاوس

13

أقاسـ عمر

العموـ االقتصادية

14

خميفي عيسى

15
16

بوعمار بوعبلـ
أوقاسي كماؿ

العموـ االقتصادية

17

سواؾ أرزقي

18

لحيمح الطيب

العموـ االقتصادية

عموم

التسيير
ثابتي الحبيب
بف حميدة دمحم
زرقوف دمحم
لركش الصديق
منصورؼ عبد هللا
بف نافمة قدور
رفاع شريفة

11

01
02
03
04
05
06
07

العموـ االقتصادية
العموـ االقتصادية
العموـ االقتصادية
العموـ االقتصادية
العموـ االقتصادية
العموـ االقتصادية
العموـ االقتصادية

زواوؼ موسى

العموـ االقتصادية
العموـ االقتصادية
العموـ االقتصادية
العموـ االقتصادية
العموـ االقتصادية

ج .بسكرة

ج .جيجل
ج .بسكرة
ج .سطيف 1
ج .تيزؼ وزو

ج .األمير عبد القادر قسنطينة
ج .بجاية
ج .قسنطينة 2
ج .سطيف 2
ج .عنابة
ج .أدرار
ج .بسكرة
ج .ورقمة

ج .بجاية
مدرسة الدراسات العميا التجارية
ج .أـ البواقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج .معسكر
التسيير
ج .سعيدة
التسيير
ج .ورقمة
التسيير
المدرسة العميا لمتجارة القميعة
التسيير
ج .عنابة
التسيير
ج .الشمف
التسيير
ج .ورقمة
التسيير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تحميل اقتصادي
01
حميدؼ يوسف
02
بف سعيد دمحم
اقتصاد واحصاء تطبيقي
01
بف عميروش رشيد
02
عزوز عبد الرزاؽ
نقود و بنوك
01
شنايت صباح
تسويق
01

تخطيط
01

01
02
03
04
05
06

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقتصاد واحصاء تطبيقي المدرسة الوطنية العميا لئلحصاء و االقتصاد التطبيقي
اقتصاد واحصاء تطبيقي المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج .بومرداس
نقود و بنوؾ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جناس مصطفى

ج .تممساف
تسويق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غريبي أحمد

ج .المدية
تخطيط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرع العموم االجتماعية واإلنسانية

عمم االجتماع
01
غريب منية
02
خريبش عبد القادر
03
دالسي أحمد
04
بف لطرش ليمى
05
قرزيز محمود
06
حامد خالد
07
طواىرؼ ميمود
08
بف دريدؼ فوزؼ
09
زىرة شريف
10
عيساني نور الديف
11
شعباف جماؿ
12
ميداف فاطمة
13
ايت عيسى فريدة
14
بشتمة مختار
عمم

تحميل اقتصادؼ
تحميل اقتصادؼ

ج .المدية
ج .سيدؼ بمعباس

النفس وعموم التربية
عرعار سامية
فسياف حسيف
معروؼ لويزة
سوالمية فريدة
بغوؿ زىير
تغميت صبلح الديف

ج .الطارؼ
عمـ االجتماع
المركز الجامعي تيبازة
عمـ االجتماع
ج .األغواط
عمـ االجتماع
ج .قسنطينة 3
عمـ االجتماع
ج .برج بوعريريج
عمـ االجتماع
ج .تبسة
عمـ االجتماع
ج .تممساف
عمـ االجتماع
ج .سوؽ أىراس
عمـ االجتماع
ج .الجزائر 2
عمـ االجتماع
ج .الجزائر 2
عمـ االجتماع
ج .بجاية
عمـ االجتماع
ج .وىراف 2
عمـ االجتماع
ج .الجزائر 2
عمـ االجتماع
ج .باتنة 1
عمـ االجتماع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عمـ
عمـ
عمـ
عمـ
عمـ

النفس
النفس
النفس
النفس
النفس
النفس

ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.

األغواط
وىراف 2
تيزؼ وزو
قسنطينة 2
سطيف 2
سطيف 2
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07
ج .عنابة
عمـ النفس
بوخميس بوفولة
08
ج .وىراف 2
عمـ النفس
مكي دمحم
09
ج .البميدة 2
عمـ النفس
بوسالـ عبد العزيز
10
ج .الجزائر 2
عمـ النفس
بف حالة نصير
11
ج .سطيف 2
عمـ النفس
خرباش ىدػ
12
ج .البميدة 2
عمـ النفس
صاـ نادية
13
ج .عنابة
عمـ النفس
لعريط بشير
14
ج .ورقمة
عمـ النفس
محجر ياسيف
15
ج .ورقمة
عمـ النفس
بوضياؼ نادية(ـ) بف زعموش
16
ج .سطيف 2
عمـ النفس
بوعبد هللا دمحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عموم اإلعالم و التصال
ج .عنابة
إعبلـ و اتصاؿ
 01حميتـ أوىايبية فتيحة
المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية الجزائر
إعبلـ و اتصاؿ
 02بوكريسة عائشة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العموم السياسية
ج .الجزائر 3
عموـ سياسية
لشيب أحمد
01
ج .المسيمة
عموـ سياسية
دخاف نور الديف
02
ج .الجمفة
عموـ سياسية
طعيبة أحمد
03
ج .باتنة 1
عموـ سياسية
بحرؼ دالؿ
04
ج .بسكرة
عموـ سياسية
بف صغير عبد العظيـ
05
ج .الجزائر 3
عموـ سياسية
صخرؼ سفياف
06
ج .الجزائر 3
عموـ سياسية
ساحل مخموؼ
07
ج .عنابة
عموـ سياسية
ليتيـ فتيحة
08

الفمسفة
01
02
03
04
05

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بو الشعير عبد العزيز
حفياف دمحم
نابي بوعمي
بوقميع عمي
يعيش مسعود

عمم المكتبات
 01بوعناقة سعاد (ز) جديدػ
التربية البدنية والرياضية
01
مويسي فريد
02
بونمرؼ صميحة (ز) زكي
03
زعبوب جماؿ
04
خياط بمقاسـ

ج .سطيف 2
فمسفة
ج .سعيدة
فمسفة
ج .معسكر
فمسفة
ج .قسنطينة 2
فمسفة
المدرسة العميا لؤلساتذة بوزريعة
فمسفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج .قسنطينة 2
عمـ المكتبات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج .الشمف
تربية بدنية
المدرسة العميا لعموـ الرياضية وتكنولوجياتيا دالي إبراىيـ
تربية بدنية
معيد التربية البدنية والرياضية ج .الجزائر3
تربية بدنية
ج .العموـ و التكنولوجيا وىراف
تربية بدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التاريخ واآلثار
01
حماش خميفة
02
شخوـ سعدؼ
03
04
05
06
07
08
09
10
11

تاريخ و آثار
تاريخ و آثار

ج .الجزائر 2
تاريخ و آثار
مينتل جييدة (ز) مقروس
ج .الوادؼ
تاريخ و آثار
غنابزية عمي
ج .المسيمة
تاريخ و آثار
جويبة عبد الكامل
ج .الجزائر 2
تاريخ و آثار
بورابة لطيفة
ج .الجزائر 2
تاريخ و آثار
بديده لزىر
ج .الجزائر 2
تاريخ و آثار
حاجي ياسيف رابح
ج .قالمة
تاريخ و آثار
قاسمي يوسف
ج .سيدؼ بمعباس
تاريخ و آثار
صحراوؼ عبد القادر
ج .الشمف
تاريخ و آثار
بوقشور دمحم الصالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العموم اإلسالمية
01
بيشي دمحمعبد الحميـ
02
شيدخ حجيبة
03
ولد خساؿ سميماف
04
بودفع عمي
05
رباحي أحمد
06
شبايكي الجمعي
07
بف الشمي نوار
08
بف الصغير محفوظ
09
بولمعالي النذير
10
معيوط أحمد
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ج .األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية قسنطينة
ج .سيدؼ بمعباس

سماعي دمحم
حمادؼ نور الديف
غرابي أحمد
عبد البلوؼ يوسف
بف دعاس جماؿ
غرابمي عائشة
حوالف عكاشة
قدة كماؿ
بف عبيد فؤاد
شنوؼ ناجي

حمدؼ دمحم
قاسـ الشيخ بالحاج
بف السايح دمحم

المغة العربية
01
زوقاؼ دمحم

عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ
عموـ

إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية
إسبلمية

ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.
ج.

الجزائر 1
باتنة 1
المدية
سكيكدة
الشمف
األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية قسنطينة
األمير عبد القادر لمعموـ اإلسبلمية قسنطينة
المسيمة
المدية
الجزائر 1
الجزائر 1
الجمفة
المسيمة
الوادؼ
باتنة 1
باتنة 1
وىراف 1
الوادؼ
باتنة 1
المدية

ج .باتنة 1
عموـ إسبلمية
ج .الجزائر 1
عموـ إسبلمية
ج .األغواط
عموـ إسبلمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرع األدب والمغات
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02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

اآلداب
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ج .بسكرة
لغة عربية
مبلوؼ صبلح الديف
ج .الجزائر 2
لغة عربية
بوعياد دباغ سيدؼ دمحم
ج .بسكرة
لغة عربية
مزوز دليمة
ج .سيدؼ بمعباس
لغة عربية
األحمر الحاج
ج .سطيف 2
لغة عربية
وسطاني يوسف
ج .البويرة
لغة عربية
سعدوف سالـ
ج .تممساف
لغة عربية
قريش أحمد
ج .عنابة
لغة عربية
عطاب كماؿ
ج .المسيمة
لغة عربية
بوفسيو عيسى
ج .الجزائر 1
لغة عربية
عبيب حورية
ج .عنابة
لغة عربية
مخناش بشير
ج .البويرة
لغة عربية
مموؾ رابح
ج .باتنة 1
لغة عربية
بوروبة الشريف
ج .الجزائر 1
لغة عربية
فراجي عمي
ج .األغواط
لغة عربية
عبيزة عائشة
ج .سكيكدة
لغة عربية
مرياف موسى
ج .عنابة
لغة عربية
بممقنغي عمر
ج .قسنطينة 1
لغة عربية
بوحبلسة نوار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العربي
ج .تيارت
أدب عربي
بمحسيف دمحم
ج .ورقمة
أدب عربي
قيطوف أحمد
ج .الجزائر 2
أدب عربي
سنقوقة عبلؿ
ج .سعيدة
أدب عربي
عباس دمحم
ج .مستغانـ
أدب عربي
حمودؼ دمحم
ج .الجزائر 2
دب عربي
بف بوزة مميكة (ـ) بف قاسي أ
المدرسة العميا لؤلساتذة بوزريعة
أدب عربي
عمراف قدور
ج .البميدة 2
أدب عربي
قرطي خميفة
ج .تبسة
أدب عربي
شقروش شادية
ج .بسكرة
أدب عربي
بحرؼ دمحم األميف
ج .سعيدة
أدب عربي
مباركي بوعبلـ
ج .الجمفة
أدب عربي
حشبلفي لخضر
ج .المسيمة
أدب عربي
مجناح جماؿ
ج .وىراف 1
أدب عربي
طامر أنواؿ
ج .بشار
أدب عربي
بوشيبة بركة
ج .الجزائر 2
أدب عربي
بف يوسف جديد
ج .المسيمة
أدب عربي
ضيف عبد المالؾ
ج .سطيف 2
أدب عربي
زدادقة سفياف
ج .تممساف
أدب عربي
بف مالؾ سيدؼ دمحم
ج .الجزائر 2
أدب عربي
مشرؼ بشير
ج .معسكر
أدب عربي
شريط سنوسي
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22
23

بف الشيخ عبد الغاني
جدؼ قدور

ج .المسيمة
أدب عربي
ج .قسنطينة 3
أدب عربي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طيبي أحمد

ج .سعيدة
المسانيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوقريقة عمار

ج .جيجل
ترجمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسانيات
01

ترجمة
01

أدب شعبي
01
فيطس عبد القادر
عمم المكتبات
01

كوداش مميكة

ج .الجمفة
أدب شعبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج .الجزائر 2
عمـ المكتبات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المغات األجنبية

لغة إنجميزية
01
زرار صبرينة
02
مامي (ـ) عبد المطيف نواؿ
03
قندوزؼ عمار
04
حجوؼ غوتي

ج .تيزؼ وزو
لغة إنجميزية
ج .سطيف 2
لغة إنجميزية
ج .تيزؼ وزو
لغة إنجميزية
ج .تممساف
لغة إنجميزية
05
ج .سيدؼ بمعباس
لغة إنجميزية
بولنوار دمحم ياميف
06
ج .سيدؼ بمعباس
لغة إنجميزية
قروج نور الديف
07
المدرسة العميا لمفنوف الجميمة الجزائر
لغة إنجميزية
مبطوش فاطمة الزىرة (ز) نجعي
08
ج .قسنطينة 1
لغة إنجميزية
اعثامنة الخيار
09
ج .باتنة 2
لغة إنجميزية
بيوؿ أماؿ
10
ج .سيدؼ بمعباس
لغة إنجميزية
بف عيسي (ـ) بوحص فوزية
11
المدرسة العميا لؤلساتذة قسنطينة
لغة إنجميزية
برمكي دوجة (ز) سموقي
12
ج .تيزؼ وزو
لغة إنجميزية
فضيل دمحم صادؽ
13
المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية الجزائر
لغة إنجميزية
معمرؼ (ـ) ربيعي مميكة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لغة فرنسية
ج .تممساف
لغة فرنسية
 01صارؼ دمحم لطيفة
ج .الجزائر 2
لغة فرنسية
 02إيموف يوسف
ج .تيزؼ وزو
لغة فرنسية
 03سيني شريف
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وىراف
لغة فرنسية
 04فارؼ بوعناني جماؿ الحق

ج .الشمف
لغة فرنسية
 05أيت سعادة سميماني الجميورية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لغة روسية
01
ج .الجزائر 2
لغة روسية
عبيد الوافي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لغة ألمانية
01
بغدادؼ فاطمة
لغة أمازيغية
 01إمارازف موسى
 02صالحي محند أكمي
 03خردوسي حسينة

القانون العام
 01صبايحي ربيعة
 02إرزيل الكاىنة
 03بف رقية بف يوسف
04
05
06
07
08

أيت منصور كماؿ
خالف عقيمة
بمفراؽ فريدة
شبل بدر الديف
عدو عبد القادر

القانون الخاص
 01خورؼ عمر
 02فتاحي دمحم

ج .الجزائر 2
لغة ألمانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج .تيزؼ وزو
لغة أمازيغية
ج .تيزؼ وزو
لغة أمازيغية
ج .تيزؼ وزو
لغة أمازيغية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرع العموم القانونية واإلدارية
القانوف العاـ
القانوف العاـ
القانوف العاـ
القانوف العاـ
القانوف العاـ
القانوف العاـ
القانوف العاـ
القانوف العاـ

ج .تيزؼ وزو
ج .تيزؼ وزو
ج .البميدة 2

ج .بجاية
ج .الجزائر 1
ج .باتنة 1
ج .الوادؼ
ج .أدرار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانوف الخاص
القانوف الخاص

ج .الجزائر 1
ج .أدرار

المادة  :2يكمف مدير الموارد البشرية بتنفيذ ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداء مف  14جويمية  2016والذؼ
سينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي و البحث العممي.

حرر بالجزائر في  01أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  937مؤرخ في  2أوت  ،2016يتضمن إعالن نتائج
الدورة التاسعة عشرة لمجنة الوطنية لتقييم الباحثين
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  521-51المػػؤرخ فػػي  21رجػػب  5341الموافػػق  53مػػاؼ  ،2151والمتضػػمفتعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،

 وبمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذؼ رقػ ػػـ  545-12المػ ػػؤرخ فػ ػػي  27ربيػ ػػع الثػ ػػاني  5322الموافػ ػػق  4م ػ ػػاؼ ،2112المتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ،

 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  77-54المػػؤرخ فػػي  52ربيػػع األوؿ  5343الموافػػق  41جػػانفي  ،2154الػػذؼيحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبناء عمى القرار رقـ  432المؤرخ في  23ديسمبر  ،2112الذؼ يحدد تنظيـ المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف وسيرىا،النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى القرار رقـ  535المؤرخ في  7مارس  ،2151الذؼ يتضمف تشكيمة المجنة الوطنية لتقييـ الباحثيف، وبنػػاء عمػػى مصػػادقة المجنػػة الوطنيػػة لتقيػػيـ البػػاحثيف فػػي دورتيػػا التاسػػعة عشػرة المنعقػػدة فػػي  54جويميػػة ،2151عمى محاضر اجتماعات فروعيا.
يقـــــــــرر
المادة األولى :يعتبر المترشحوف اآلتية أسمائيـ والمرتبوف حسب درجة االستحقاؽ ،مؤىموف لشغل رتبة مدير بحث.
فرع العموم األساسية:
شنة أحمد

فرع العموم والتكنولوجيا:

مركز البحث في البيو تكنولوجيا

غانـ خميدة مولودة بمقروف
مركز
مركز
توافق خالد
مركز
باجي رياض
مركز
عقروؼ كماؿ
خبلؼ رفيقة مولوجة بودرياس مركز
مركز
لحمر يمينة مولودة مبدوع

فرع عموم األرض ،الكون والحياة:
معوش سعيد
شادر سميرة

تنمية التكنولوجيات المتطورة
تنمية الطاقات المتجددة
البحث في التكنولوجيا الصناعية
البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية
تنمية الطاقات المتجددة
تنمية التكنولوجيات المتطورة

مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية
مركز تنمية الطاقات المتجددة

المـادة  :2يعتبر المترشحوف اآلتية أسمائيـ والمرتبوف حسب درجة االستحقاؽ ،مؤىموف لشغل رتبة أستاذ بحث قسـ "أ"
فرع العموم والتكنولوجيا:
مركز تنمية الطاقات المتجددة
بودية سيدؼ دمحم
مركز تنمية الطاقات المتجددة
فوادرؼ بوجمطية األميف
فرع العموم األساسية :
مركز البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية
ضيف هللا خميل
مركز البحث في التكنولوجيا الصناعية
بوزياني ناصر
مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
طرايش دمحم
المـادة  :3يكمػف المػدير العػاـ لمبحػث العممػي والتطػوير التكنولػوجي ومػديرؼ المؤسسػات العموميػة ذات الطػابع العممػي
والتكنولوجي المعنييف كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذؼ يسرؼ مفعولو ابتداء مف  54جويمية .2151
المـادة  :4ينشر ىذا القرار في النشرة الرسػمية لمتػعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  2أوت 2116
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  938مؤرخ في  02أوت  2016يحدد شروط منح رخص الغياب
لفائدة الباحث الدائم الذي يحضر أطروحة الدكتوراه
إن وزير التعميم العالي والبحث 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 التنفيذؼ رقـ  131-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة 2008والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ ،السيما المادة  15منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  396-11المؤرخ في  28ذؼ الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يقـــــرر

المــادة األولــى :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  51مػػف المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  545-12المػػؤرخ فػػي  27ربيػػع الثػػاني عػػاـ
 5322الموافق  4مايو سنة  2112والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلػى تحديػد شػروط مػنح رخػص
الغياب لفائدة الباحث الدائـ المرسوـ الذؼ يخضر أطروحة الدكتوراه.
المادة  :2يستفيد الباحث الدائـ المرسـ الذؼ يحضر أطروحة الدكتوراه مف رخصة غياب مدفوعػة األجػر فػي حػدود
حجـ ساعي ال يتجاوز ثمانية ( )12ساعات في األسبوع .تمػنح رخػص الغيػاب فػي حػدود المػدة القانونيػة
لتحضير األطروحة.
ال يرخص لمباحث الدائـ الذؼ يحضر أطروحة الدكتوراه القياـ بمياـ التعميـ والتكويف بصفة ثانوية.
المـــادة  :3تمػػنح رخػػص الغيػػاب ،بنػػاء عمػػى طمػػب محػػرر مػػف الباحػػث المعنػػي ومؤشػػر عميػػو مػػف المشػػرؼ عمػػى
األطروحػػة مػػدعما بشػػيادة التسػػجيل فػػي التكػػويف فػػي الػػدكتوراه لمسػػنة الجامعيػػة الجاريػػة ،مػػف طػػرؼ مػػدير
المؤسسػػة العمومي ػػة ذات الطػػابع العمم ػػي والتكنولػػوجي ،وعن ػػد االقتضػػاء م ػػدير وحػػدة البح ػػث أو المحط ػػة
التجريبية.
المادة  :4يمكف مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،وعند االقتضاء ،مػدير وحػدة البحػث أو
المحطة التجريبية ،تعديل رزنامة رخص الغياب في حالة ضرورات المصمحة المتكررة.
المادة  :5يجب عمى الباحث المعنػي التقيػد برزنامػة رخػص الغيػاب المحػددة باالتفػاؽ مػع مػدير المؤسسػة العموميػة
ذات الطابع العممي والتكنولوجي ،وعند االقتضاء ،مدير وحدة البحث أو المحطة التجريبية.
المــادة  :6يتعػػيف عمػػى الباحػػث الػػدائـ تقػػديـ تقريػػر سػػنوؼ عػػف حالػػة تقػػدـ أطروحتػػو ،مشػػفوعا ب ػرأؼ المشػػرؼ عمػػى
األطروحة.
المــادة  :7يكمػػف مػػدراء المؤسسػػات العموميػػة ذات الطػػابع العممػػي والتكنولػػوجي ووحػػدات البحػػث والمحطػػات التجريبيػػة،
كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في  2أوت 2116
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  939مؤرخ في  02أوت  ،2016يحدد
كيفيات تقييم النشاط السنوي لمباحث الدائم
إن وزير التعميم العالي والبحث 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 التنفيذؼ رقـ  131-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة 2008والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ ،السيما المادة  28منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  396-11المؤرخ في  28ذؼ الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة 2011الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يقـــــرر
المــادة األولــى :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  22مػػف المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  545-12المػػؤرخ فػػي  27ربيػػع الثػػاني عػػاـ
 5322الموافػػق  4مػػايو سػػنة  2112والمػػذكور أعػػبله ،ييػػدؼ ىػػذا الق ػرار إلػػى تحديػػد كيفيػػات تقيػػيـ
النشاط السنوؼ لمباحث الدائـ.
المــادة  :2يخضػػع الباحػػث الػػدائـ إلػػى تقيػػيـ متواصػػل ودورؼ .يجػػب عميػػو أف يعػػرض سػػنويا تقري ػ ار عػػف النشػػاطات
لتقييمو مف طرؼ المجمس العممي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي .يرمي ىػذا التقيػيـ
إلى حث الباحث ألداء واجباتو األساسية المتنوعة والمياـ المنوطة بو.
المادة  :3يسمح تقرير النشػاط ألعضػاء المجمػس العممػي لممؤسسػة العموميػة ذات الطػابع العممػي والتكنولػوجي مػف
تقييـ جميع النشاطات المنجزة خبلؿ السنة ،السيما حجـ العمل ،نوعيتو واحتراـ اآلجاؿ.
المادة  :4يتضمف تقرير النشاط السنوؼ لمباحث الدائـ جميع المعمومات المتعمقة بميامو ،السيما:
 البحث العممي والتطوير التكنولوجي، التحويل التكنولوجي ،العبلقات الصناعية والتثميف، التعميـ ،التكويف ونشر الثقافة العممية، التطوير في مجاؿ الدراسات ،الخبرة واليندسة، التأطير والتنظيـ.المادة  :5يجب أف يتضمف تقرير النشاط حوصمة األفاؽ العممية والتكنولوجية لمباحث الدائـ.
المادة  :6يتـ تقييـ الباحث الدائـ عمى أساس النشاطات الواردة في التقرير والمتمثمة فيما يمي:
-1نشاطات البحث:
 البحث العممي والتطوير التكنولوجي، التحويل التكنولوجي ،العبلقات الصناعية والتثميف.-2اإلنجازات والنتائج:
 المنشورات العممية الوطنية والدولية وبراءات االختراع. البحث في إطار التعاوف الدولي، -التأطير في التكويف في الدكتوراه.

-3نشاطات الخدمات ،االستشارة والخبرة:
 تحدد ىذه النشاطات حسب طبيعتيا ،توفير الموارد البشرية والمادية.-4المسؤوليات والوظائف:
 تسيير مشاريع البحث، المشاركة في اليياكل الداخمية لممؤسسة،النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 تنظيـ برامج التعاوف العممي في شبكات، المشاركة في الييئات االستشارية أو المسيرة في مؤسسة أخرػ، اعتراؼ وطني ودولي لمكفاءات :دعوات في مؤتمرات إللقاء مداخمة وتقييـ األشغاؿ العممية.المادة  :7يبدؼ المجمس العممي تقييما كتابيا عمػى أسػاس التقريػر ونمػوذج التقيػيـ المعػد سػمفا ،ويبمػغ لمباحػث الػدائـ
ومسؤولي فرؽ البحث ،مدراء أقساـ البحث والمؤسسات العمومية ذات الطابع العممػي والتكنولػوجي ،وعنػد
االقتضاء مدراء وحدات البحث أو المحطات التجريبية.
يمكف الباحث الدائـ تقديـ طعف يبيف فيو الصعوبات التي حالت دوف انجاز األىداؼ المسطرة.
المادة  :8تحدد كيفيات التقييـ مف طرؼ المجمس العممي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع عممي وتكنولوجي.
يعػػد ويصػػادؽ المجمػػس العممػػي لكػػل مؤسسػػة عموميػػة ذات طػػابع عممػػي وتكنولػػوجي عمػػى سػػمـ التقيػػيـ.
يجب أف يأخذ سمـ التقييـ بعيف االعتبار رتبة الباحث.
المادة  :9ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في  2أوت 2116
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  940مؤرخ في  02أوت  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منو،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  10-09الم ػػؤرخ ف ػػي  7مح ػػرـ ع ػػاـ  1430المواف ػػق  4ين ػػاير س ػػنة ،2009والمتضمف إنشاء جامعة سعيدة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  77 – 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتض ػػى القػ ػرار رق ػػـ  929الم ػػؤرخ ف ػػي  27ن ػػوفمبر  2013والمتض ػػمف إنش ػػاء األقس ػػاـ المكون ػػة لكمي ػػة العم ػػوـاالجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة .
يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكػاـ المػادة  42مػف المرسػوـ التنفيػذؼ رقػـ  272-14المػؤرخ فػي  23جمػادػ الثانيػة عػاـ
 5323الموافػػق  24غشػػت س ػػنة  ،2114المعػػدؿ والمػػتمـ ،والم ػػذكور أعػػبله ،ييػػدؼ ى ػػذا الق ػرار إل ػػى
تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة.
المادة  :2تحدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس كميػة العمػوـ االجتماعيػة واإلنسػانية بجامعػة سػعيدة  ،فػي الجػدوؿ
الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا 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 ػػ
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اإلسم والمقب

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم االجتماعية واإلنسانية
بجامعة سعيدة

بكرؼ عبد الحميد
موسى عبد هللا
بوشنافة سحابة
سنوسي فضيمة
قدورؼ عبد الكريـ
لكحل مصطفى
شباب عبد الكريـ
بوحفص طارؽ
عيساني نعيمة
قادة رضواف
مييدؼ دمحم
قندوز نواؿ

الصفة

عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيس قسـ العموـ االجتماعية
رئيسة قسـ العموـ اإلنسانية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ االجتماعية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ اإلنسانية
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العموـ اإلجتماعية
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ العموـ اإلنسانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  941مؤرخ في  02أوت  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  279-03المػؤرخ فػي  24جمػادػ الثانيػة عػاـ  1424الموافػق  23غشػت سػنة

 ،2003الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و39

منو،

 وبمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذؼ رقػ ػػـ  10-09المػ ػػؤرخ فػ ػػي  7محػ ػػرـ عػ ػػاـ  1430الموافػ ػػق  4ينػ ػػاير سػ ػػنة 2009والمتضمف إنشاء جامعة سعيدة ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  77 – 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  60المؤرخ في  12أفريل  2009والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلقتصاديةوالعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة سعيدة  ،المتمـ.

يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكػاـ المػادة  42مػف المرسػوـ التنفيػذؼ رقػـ  272-14المػؤرخ فػي  23جمػادػ الثانيػة عػاـ
 5323الموافػػق  24غشػػت س ػػنة  ،2114المعػػدؿ والمػػتمـ ،والمػ ػذكور أعػػبله ،ييػػدؼ ى ػػذا الق ػرار إل ػػى
تحدي ػػد القائم ػػة اإلس ػػمية ألعض ػػاء مجم ػػس كمي ػػة العم ػػوـ اإلقتص ػػادية والعم ػػوـ التجاري ػػة وعم ػػوـ التس ػػيير

بجامعة سعيدة.
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المادة  :2تحػدد القائمػة اإلسػمية ألعضػاء مجمػس كميػة العمػوـ االقتصػادية والعمػوـ التجاريػة وعمػوـ التسػيير بجامعػة
سعيدة ،في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  2أوت 2116
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
بجامعة سعيدة

اإلسم والمقب
بف حميدة دمحم
صوار يوسف
طاوش قندوسي
بدرؼ عبد المجيد
بقدور عمي
دياب زقاؼ
بوطيبة فيصل
نزعي عز الديف
وزاني دمحم
حفصي عيسى
مرزوؽ الطيب
قروج سيد أحمد رضا
كساير عيسى
لخاش عبد الرحماف

الصفة
عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيس قسـ العموـ التجارية
رئيس قسـ العموـ اإلقتصادية
رئيس قسـ عموـ التسيير
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ التجارية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ اإلفتصادية
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العموـ التجارية
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العموـ اإلقتصادية
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عموـ التسيير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  942مؤرخ في  02أوت  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منو،
 وبمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذؼ رقػ ػػـ  10-09المػ ػػؤرخ فػ ػػي  7محػ ػػرـ عػ ػػاـ  1430الموافػ ػػق  4ينػ ػػاير سػ ػػنة 2009والمتضمف إنشاء جامعة سعيدة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77 – 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  59المؤرخ في  12أفريػل  ،2009والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لكميػة الحقػوؽ والعمػوـالسياسية بجامعة سعيدة.
يقـــــــــرر
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المادة األولى :تطبيقا ألحكػاـ المػادة  42مػف المرسػوـ التنفيػذؼ رقػـ  272-14المػؤرخ فػي  23جمػادػ الثانيػة عػاـ
 5323الموافػػق  24غشػػت س ػػنة  ،2114المعػػدؿ والمػػتمـ ،والم ػػذكور أعػػبله ،ييػػدؼ ى ػػذا الق ػرار إل ػػى
تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة سعيدة.
المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة سعيدة ،في الجدوؿ الممحق
ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ

حرر بالجزائر في  2أوت 2116
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

قائمة أعضاء مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة سعيدة
الصفة
اإلسم والمقب
عميد الكمية ،رئيسا
بف أحمد الحاج
رئيسة المجمس العممي لمكمية
منادؼ مميكة
رئيس قسـ الحقوؽ
عثماني عبد الرحماف
رئيس قسـ العموـ السياسية
بف زايد أدمحم
مدير مخبر
أسود دمحم األميف
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الحقوؽ
نقادؼ حفيع
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الحقوؽ
قوادرؼ مختار
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ السياسية
عبد العالي عبد القادر
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
خرشي عمر معمر
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
عصموني خميفة
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
بورؼ عبد اليادؼ
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ديداوؼ بف أعمر
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الحقوؽ
سويح عبد الحق
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ العموـ السياسية
تومي شافية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  943مؤرخ في  02أوت  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
مجمس كمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منو،
 وبمقتضػ ػػى المرسػ ػػوـ التنفيػ ػػذؼ رقػ ػػـ  10-09المػ ػػؤرخ فػ ػػي  7محػ ػػرـ عػ ػػاـ  1430الموافػ ػػق  4ينػ ػػاير سػ ػػنة 2009والمتضمف إنشاء جامعة سعيدة ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  77–13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػى القػرار رقػػـ  927المػؤرخ فػي  27نػػوفمبر  ،2013والمتضػمف إنشػاء األقسػػاـ المكونػة لكميػة التكنولوجيػػابجامعة سعيدة ،المتمـ.
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يقـــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكػاـ المػادة  42مػف المرسػوـ التنفيػذؼ رقػـ  272-14المػؤرخ فػي  23جمػادػ الثانيػة عػاـ
 5323الموافػػق  24غشػػت س ػػنة  ،2114المعػػدؿ والمػػتمـ ،والم ػػذكور أعػػبله ،ييػػدؼ ى ػػذا الق ػرار إل ػػى
تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة.

المادة  :2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة ،في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  2أوت 2116

وزير التعميم 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 ػػ

اإلسم والمقب

بومديف العربي

قائمة أعضاء مجمس كمية التكنولوجيا بجامعة سعيدة
الصفة

عميد الكمية ،رئيسا

حزاب عبد الكريـ

رئيس المجمس العممي لمكمية

مكاوؼ دمحم

رئيس قسـ اإللكتروتقني

مجبر عبد هللا
دامو ميدؼ

رئيس قسـ اليندسة المدنية والرؼ
رئيس قسـ اإللكتورنيؾ

العقباني أحمد شوقي

رئيس قسـ اإلعبلـ األلي

بوعزة بوبكر الصديق

مدير مخبر

حمو رضا دمحم

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعبلـ األلي

حرطاني قادة

أميف عبد المالؾ

مدير مخبر

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلعبلـ األلي

بوعسرية فاطمة

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ اإللكتورنيؾ

غالي مرزوؽ

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية والرؼ

عربوش عمر

يغنـ رضا
لعور دمحم

ميمودؼ عبد هللا

األستاذ طاىر حجار

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكتورنيؾ

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية والرؼ
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكتروتقني

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكتروتقني

خبزاوؼ عبد القادر

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

داودؼ عبد الجبار

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات

قبايمي عماد الديف

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة المدنية والرؼ

سعيدؼ يوسف

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اإللكتروتقني

درقاوؼ رقية

بف طالب دمحم

مفتاح مصطفى
قندوسي حبيب

ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف

ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اإلعبلـ األلي

ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اإللكتورنيؾ

ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

444

قـرار مؤرخ في  3أوت  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى كميـة العموم اإلنسانية والعموم اإلسالمية بجامعـة وىـران1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  14/11المؤرخ في  51جويمية سنة  ،2111المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  572/22المؤرخ في  51ماؼ سنة  ،5222المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػميا،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  414/22المؤرخ في  55سبتمبر سنة  ،5222المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/54المؤرخ في  41جانفي سنة  ،2154المحدد لصبلحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممػي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  212-53المؤرخ في  22سبتمبر سنة  ،2153يعدؿ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 255-23المؤرخ في  52أوت سنة  ،5223المتعمق بتنظيـ جامعػة وىراف وسيرىا،

ػر لممحضر المؤرخ في  11جواف سنة  2151المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة
 ونظػ ػ ػ ًاوالعماؿ في لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدػ كمية العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسبلمية بجامعة وىراف،5
ػر لممحضر المؤرخ في  17جواف سنة  2151المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ
 ونظػ ػ ػ ًاكمية العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسبلمية بجامعة وىراف.5
ــــرر
يــقــ ّ

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ كمية العموـ اإلنسانية والعموـ اإلسبلمية بجامعة
وىراف.5

المـادة  :2تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون :
 –15فبلح خير الديف،
 –13بحرؼ أحمد،

 –17قاضي عبد القادر،

األعضاء اإلضافيون :
 –15مالكي زوىير،

 –12بوعمراف زىرة،
 –11بمعيد عبد هللا،

 –14بمجيبللي مريـ،
 –11طيراوؼ دمحم،

 – 12سعيداني دمحم،

المـادة  :3تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ( )14سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمػف السيػػد عميػػد كميػة العمػوـ اإلنسانيػة والعمػوـ اإلسبلميػة بجامعػة وىػراف ،5بتنفيػػذ ىػذا الق ػرار،
الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  03أوت 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار مؤرخ في  3أوت  2016يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى كميـة المغـات األجنبيـة بجامعـة وىـران2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  14/11المؤرخ في  51جويمية سنة  ،2111المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  572/22المؤرخ في  51ماؼ سنة  ،5222المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػميا،

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  414/22المؤرخ في  55سبتمبر سنة  ،5222المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/54المؤرخ في  41جانفي سنة  ،2154المحدد لصبلحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممػي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  215-53المؤرخ في  22سبتمبر سنة  ،2153المتضمف إنشاء جامعػةوىراف،2

ػر لممحضرالمؤرخ في  53سبتمبر سنة  2151المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة
 ونظػ ػ ػ ًاوالعماؿ في لجنػة الخدمات اإلجتماعية لدػ كمية المغات األجنبية بجامعة وىراف،2

ػر لممحضرالمؤرخ في  53سبتمبر سنة  2151المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية
 ونظػ ػ ػ ًالدػ كمية المغات األجنبية بجامعة وىراف.2
ــــرر
يــقــ ّ

المـادة األولى :تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ كمية المغات األجنبية بجامعة وىراف،2

المـادة  :2تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:
 –15كرومي دمحم،

 –13بف ناجي زوليخة،
 –17يحي دمحم،

األعضاء اإلضافيون:
 –15زيناؼ يمينة،

 –12بف قادة عبد القادر،

 –11بوزبوجة غفور مراد،

 –12بف عيسى سيدؼ دمحم،
 – 12تواتي ىجيرة،

 –14حريق فاطمة الزىراء،
 –11بغداد دمحم سمير،
 –12كيمو توفيق،

 –14بمخوس ذىبية،

المـادة  :3تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ( )14سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.

المادة  :4يكمػف السيػػد عميػد كمية المغات األجنبية بجامعة وىراف ،2بتنفيػذ ىػذا الق ػرار ،الذؼ سينشػػر في النشرة
الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  03أوت 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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
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يتضمن تأىيل مؤسسات الّتعميم والّتكوين العاليين لضمان الّتكوين لنيـل
مـؤرخ في  04أوت ،2016
قـرار رقـم ّ 944
ّ
السـنة الجامعية2017-2016
تخصص
ّ
شيادة الّتكوين ما بعد الّتدرج الم ّ
ويحـدد عـدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ1436الموافق  14مايو سنػة  2015واّلذؼ
الرئػاسي رقػـ ّ 125-15
 بمقتضى المرسوـ ّالمعدؿ،
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفػيذؼ رقـ  254-98الػمؤرخ في  24ربيع الثاني  1418الموافق 17غػشت 1998المتمـ ،السيما المادتيف 8
المتعمق بالتكويف في الدكتوراه وما بعػد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي،
ّ
المعدؿ و ّ
و 11منو،

المؤرخ فػي  24جمادػ الثّانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذؼ رقػـ ّ 279-03المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003واّلذؼ ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 396-11المؤرخ في  28ذؼ الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنةيحد د القانوف األساسي الخاص لممؤسسة العمومية ذ ات الطابع العممي والتكنولوجي،
2011والّذؼ ّ

 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذيرقػـ 77-13المؤرخ في 18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافػق30ينايػر سنة2013والّذؼ

يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 176-16المؤرخ في 9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016واّلذؼيحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
ّ
ػناء عمى محػضر اجتػماع رؤسػاء ال ّػندوات الجيػوية ،غػرب ،وسػط وشػرؽ،
 وب ًيـقــّرر

المادة األولى :تؤىل مؤسسات التّعميـ والتّكويف العالييف اآلتي ذكرىا لضماف التّكويف لنيل شيادة التّكويف ما
المتخصص:
درج
بعد التّ ّ
ّ
الجامعات :جامعة الجمفة ،جامعة قسنطينة ،2جامعة عنابة ،جامعة قالمة ،جامعة سكيكدة ،جامعة
سوؽ أىراس ،جامعة سيدؼ بمعباس ،جامعة مستغانـ ،جامعة وىراف.5

الدراسات العميا التّجارية ،المدرسة العميا لمتّجارة ،المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت،
المدارس :مدرسة ّ
المتعددة التّقنيات بوىراف.
المدرسة الوطنية
ّ
مراكز البحث :مركز البحث في اإلعبلـ العممي والتقني.

المتخصص بعنواف السنة
درج
المادة ّ :12
يحدد عدد المناصػب المفتوحػة لمتّكويف لنيػل شيػادة ما بعد التّ ّ
ّ
خصصات المعنية في
الجامعية  2017-2016لكػل واحػدة مػف المؤسسات المذكورة أعبله ،ولكل التّ ّ
ممحق ىذا الػقرار.

المادة  :13يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء مؤسسات التّعميـ والتّكويف العالييف المذكورة
أعبله ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث
العممي.

حرر بالجزائر في  04أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طـاىر حجـار
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المتضمن تأىيل جامعة الجمفة لضمان التكوين لنيـل شيادة
المؤرخ في  04أوت 2016و
ممحق بالقرار رقم 944
ّ
ّ
السنة الجامعية 2017-2016
التكوين ما بعد التدرج المتخصص
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ

Postes

Type

Responsable

10

H

بن شريك عمر

Spécialité
التخطيط االستراتيجي لموقاية ومكافحة
المخدرات

Filière

Domaine

عموم اجتماعية

SHS

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعة قسنطينة 2لضمان التكوين لنيـل شيادة
المؤرخ في  04أوت  2016و
ممحق بالقرار رقم 944
ّ
ّ
السنة الجامعية 2017-2016
التكوين ما بعد التدرج المتخصص
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ
Postes

Type

20
20
20

Responsable

LAIB Yassine
MEREZKA Salah
GHALLAB Naîma

H
H
H

Spécialité

Finance et Comptabilité
Audit Comptable et Financier
Marketing Management
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

Filière

SEGC
SEGC
SEGC

Sciences Commerciales
Science de Gestion
Sciences Commerciales

المتضمن تأىيل جامعة عنابة لضمان التكوين لنيـل شيادة
المؤرخ في  04أوت  2016و
ممحق بالقرار رقم 944
ّ
ّ
السنة الجامعية 2017-2016
التكوين ما بعد التدرج المتخصص
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ
Type

Responsable

Spécialité

Filière

Domaine

Postes
30

H

LEBBOU MED Lamine

Management

Science de Gestion

SEGC

30

H

MADI Belkacem

Marketing

Sciences Commerciales

SEGC

H

40

Finance et comptabilité

DJAOUAHDOU Reda

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

SEGC

Science de Gestion

المتضمن تأىيل جامعة قالمة لضمان التكوين لنيـل شيادة
المؤرخ في  04أوت  2016و
ممحق بالقرار رقم 944
ّ
ّ
السنة الجامعية 2017-2016
التكوين ما بعد التدرج المتخصص
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ
Type

Postes
25

Responsable
عصام نجاح

H

Spécialité
ادارة ومالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Filière
قانون

Domaine
DSP

المتضمن تأىيل جامعة سكيكدة لضمان التكوين لنيـل شيادة
المؤرخ في  04أوت  2016و
ممحق بالقرار رقم 944
ّ
ّ
السنة الجامعية 2017-2016
التكوين ما بعد التدرج المتخصص
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ
Type

Postes

H

20

Responsable

LATRECHE Ali

Spécialité

Audit financier

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Filière

Science de gestion

Domaine
SEGC

المتضمن تأىيل جامعة سوق أىراس لضمان التكوين لنيـل شيادة
المؤرخ في  04أوت  2016و
ممحق بالقرار رقم 944
ّ
ّ
السنة الجامعية 2017-2016
التكوين ما بعد التدرج المتخصص
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ

Postes

Type

Responsable

Spécialité

15

H

نواري آمال

اتصال وادارة الموارد البشرية

15

H

BENREDJEM Mohamed
Khemissi

Sciences financières et
commerciales

Filière
عموم انسانية  -عموم االعالم
واالتصال

Domaine
SHS
SEGC

Sciences de gestion

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن تأىيل جامعة سيدي بمعباس لضمان التكوين لنيـل شيادة
المؤرخ في  04أوت  2016و
ممحق بالقرار رقم 944
ّ
ّ
السنة الجامعية 2017-2016
التكوين ما بعد التدرج المتخصص
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ
Postes
20

Type
H

Responsable
BENDAIDA Houari

Spécialité
Management des entreprises
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Filière
Sciences de Gestion

Domaine
SEGC

المتضمن تأىيل جامعة مستغانم لضمان التكوين لنيـل شيادة
المؤرخ في  04أوت  2016و
ممحق بالقرار رقم 944
ّ
ّ
السنة الجامعية 2017-2016
التكوين ما بعد التدرج المتخصص
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ

Postes

Type

Responsable

20

H

ADDOU Ahmed

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Spécialité
Gestion des déchets et
Traitement des eaux

Filière

Domaine

Génie des Procédés

ST
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15

H

BRAINIS Abdelkader

20

H

TADJIN Ali

15

H

HITALAH Maamar

Management et communication

Sciences de gestion

SECG

Gestion des ressources
humaines
Droit des assurances et
responsabilité
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sciences SocialesPsychologie

SHS

Droit

DSP

المتضمن تأىيل جامعة وىران 1لضمان التكوين لنيـل شيادة
المؤرخ في  04أوت  2016و
ممحق بالقرار رقم 944
ّ
ّ
السنة الجامعية 2017-2016
التكوين ما بعد التدرج المتخصص
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ

Postes

Type

Responsable

20

H

BOUAMRANE Karim

25

H

LELLOU
Abderahmane

Spécialité
Management des systèmes
D'Information
Management et Administration
des entreprises
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Filière

Domaine

Informatique

MI

Sciences de Gestion

SEGC

المتضمن تأىيل مدرسة الدراسات العميا التجارية لضمان التكوين
المؤرخ في  04أوت  2016و
ممحق بالقرار رقم 944
ّ
ّ
السنة الجامعية 2017-2016
لنيـل شيادة التكوين ما بعد التدرج المتخصص
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ

Postes

Type

Responsable

Spécialité

Filière

Domaine

35
35

H
R

ALAOUAT Farid
BOYOUCEF Djamila

35

R

CHAABANI Smain

Marketing Digital
Management
Management Ressources
Humaines

35

R

35

H

Sciences de Gestion
Management
Sciences
Commerciales
Comptabilité et
Finance
Sciences de Gestion

SEGC
SEGC

CHENNOUFI
Noureddine
Marketing B to B
GHIDOUCHE Faouzi
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Comptabilité

SEGC
SEGC
SEGC

المتضمن تأىيل المدرسة العميا لمتجارة لضمان التكوين لنيـل
المؤرخ في  04أوت  2016و
ممحق بالقرار رقم 944
ّ
ّ
السنة الجامعية 2017-2016
شيادة التكوين ما بعد التدرج المتخصص
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ

Postes
35

Spécialité
Responsable
M.H.M.L
ADNENE Merizek
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Type
H

Domaine
SEGC

Filière
Management

المتضمن تأىيل المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت لضمان التكوين
المؤرخ في  04أوت  2016و
ممحق بالقرار رقم 944
ّ
ّ
السنة الجامعية 2017-2016
لنيـل شيادة التكوين ما بعد التدرج المتخصص
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ
Postes

Type

30

H

Spécialité

Responsable
GUIDOUCHE Kamila
marketing
née AIT YAHIA
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Domaine

Filière
Sciences
Commerciales

SEGC

المتضمن تأىيل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىران لضمان
المؤرخ في  04أوت  2016و
ممحق بالقرار رقم 944
ّ
ّ
السنة الجامعية 2017-2016
التكوين لنيـل شيادة التكوين ما بعد التدرج المتخصص
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ
Postes

Type
H

25

Spécialité
Responsable
Finance et management
BOUTIFOUR Zohra
des projets innovant
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Filière

Domaine

SEGC

SEGC

المتضمن تأىيل مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني لضمان التكوين
المؤرخ في  04أوت  2016و
ممحق بالقرار رقم 944
ّ
ّ
السنة الجامعية 2017-2016
لنيـل شيادة التكوين ما بعد التدرج المتخصص
ّ
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان ّ
Postes
15

Type
R

Responsable
NOUALI Omar

Spécialité
Sécurité Informatique

Filière
Informatique

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

Domaine
MI

الثالثي الثالث 2016

449

يتضمن تأىيل مؤسسات ال ّتعميم العالي لم ّتكوين
مـؤرخ في  04أوت ،2016
قرار رقم ّ 945
ّ
الدكتوراه وتنظيـم ال ّتأىيـل الجامعـي ومنحـو
لمحصول عمى شيادة ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015لمعدؿ،
واّلذؼ
يتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،ا ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التػنفيذؼ رقػـ  254-98المؤرخ في  24ربيع الثاني سنة  1419الموافػق  17غشػت سنةالمتمـ ،السيما
 1998والمتعمق بالتػكويف في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامػعي،
ّ
المعدؿ و ّ
المادتيف  9و 113منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثاني عاـ  1424الموافق  23غشت سنػة 2003المتمـ،
المحدد لممياـ والقواعد الخاصة بتنظيـ وسير الجامعة،
ّ
و ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30ينايػر سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
واّلذؼ ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 176-16المؤرخ في 9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
واّلذؼ ّ
المادة

المادة
المادة

المادة
المادة

يـقــّرر

األولى :تطبيقا ألحكػاـ المادتيف  9و 113مف المرسػوـ التنفيذؼ رقػـ  254-98المؤرخ في  17غشت سػنة
 ،1998المعدؿ والمتمـ ،المذكور أعبله ،ييػدؼ ىػذا القػرار إلى تػأىيل مؤسسات التعميـ العالي اآلتي
ذكرىا لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه وتػنظيـ التأىيل الجامعي ومنحػو:
 الجامعات :جامعة المدية ،جامعة األغواط ،جامعة بومرداس ،جامعة بجاية ،جامعة البميدة ،1جامعةتيزؼ وزو ،جامعة قسنطينة ،1جامعة باتنة ،1جامعة باتنة ،2جامعة ّأـ البواقي ،جامعة سكيكدة،
جامعة قالمة ،جامعة الطارؼ ،جامعة الوادؼ ،جامعة جيجل ،جامعة بسكرة ،جامعة برج بوعريريج،
جامعة تبسة ،جامعة خنشمة ،جامعة ورقمة ،جامعة سوؽ أىراس ،جامعة تممساف ،جامعة مستغانـ،
جامعة الشمف ،جامعة وىراف ،2جامعة معسكر ،جامعة أدرار ،جامعة بشار ،جامعة العموـ
والتكنولوجيا بوىراف ،جامعة سيدؼ بمعباس ،جامعة سعيدة.
 المدارس :المدرسة العميا لؤلساتذة ببوزريعة ،المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة ،المدرسة المتعددة العموـلميندسة المعمارية والعمراف،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.
 :2تح ّػدد قػائػمة التّخصصات المفػتوحة لمتّأىيل في ممحق ىذا القرار.
ابتداء مف تػاريخ
 :3يبقى التّأىيل الممنوح بموجػب ىذا القرار سارؼ المفعوؿ لمدة أربع ( )04سنوات
ً
إمضائو مع الػتقيد بأحكاـ المادتيف12و 115مػف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  254-98المؤرخ في 17أوت
 1998المذكور أعبله.
كل فيػما
 :4يكّمػف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدراء مؤسسات التّعميـ العالي المذكورة أعبلهّ ،
يخصو ،بتنفيذ ىػذا القرار.
 :5يػنشر ىػذا الػقػرار في النػشرة الرسػمية لمتعػميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  04أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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المتضمن تأىيل جامعـة المديـة لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -اليندسة الميكانيكية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة األغـواط لمّتكوين
مـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم ّ 945
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 الّمغة واألدب العربي. الميكانيؾ. -اإلعبلـ اآللي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة بومـرداس لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -عموـ البيولوجيا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة بجايـة لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 الّمغة والثقافة األمازيغية. عمـ االجتماع. -الكيمياء.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة البميـدة 1لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
 لمحصول عمى شيادة ّالدكتوراه وتنظيم ال ّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -اإلعبلـ اآللي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة تيـزي وزو لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 الّمغة والثقافة األمازيغية. -اليندسة الميكانيكية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل المدرسة العميـا لألساتـذة ببوزريعـة لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -الجغرافيا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل المدرسـة الوطنيـة العميـا لمبيطـرة لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -عموـ البيطرة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل المدرسـة المتعـددة العمـوم لميندسـة المعماريـة والعمـران
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -اليندسة المعمارية والعمراف.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضمن تأىيل جامعـة قسنطينـة 1لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -التّرجمة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة باتنة 1لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ
-

التّاريخ.
العموـ السياسية.
عمـ االجتماع.
الفمسفة.
عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة باتنـة 2لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ
-

الّمغة واألدب الفرنسي.
الرياضيات.
اليندسة الصناعية.
اليندسة المدنية.
اإللكترونيؾ.
اإللكتروتقني.
الرؼ.
ّ
الجيولوجيا.
عموـ البيولوجيا.
الوقاية واألمف الصناعي.
الجغرافيا وتييئة اإلقميـ.
الرياضية.
عموـ وتقنيات التّربية البدنية و ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أم البواقـي لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
المتضمن تأىيل جامعـة ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ
-

الّمغة واألدب العربي.
الّمغة واألدب االنجميزؼ.
اإلعبلـ اآللي.
اليندسة الكيربائية.
الكيمياء.
الفيزياء.
العموـ االقتصادية.
الرياضية.
التّربية البدنية و ّ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضمن تأىيل جامعـة سكيكـدة لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

النفس.
 عمـ ّطرائق.
 ىندسة ال ّ -الميكانيؾ.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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

المتضمن تأىيل جامعـة قالمـة لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 العموـ االقتصادية. -عموـ التّسيير.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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

المتضمن تأىيل جامعـة الطـارف لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

الشعبية.
الدراسات ّ
 الّمسانيات و ّ -عموـ البيطرة.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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

المتضمن تأىيل جامعـة الـوادي لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ
-

الحقوؽ.
الّمغة واألدب العربي.
النفس.
عمـ ّ
العموـ االقتصادية.

ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة جيجـل لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 اإللكتروتقني. -الجيولوجيا.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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

المتضمن تأىيل جامعـة بسكـرة لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 الّمغة واألدب الفرنسي.طبيعة والحياة.
 -عموـ ال ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة بـرج بوعريريـج لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ
-

عموـ البيولوجيا.
اإللكترونيؾ.
الفيزياء.
العموـ االقتصادية.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتضمن تأىيل جامعـة تبســة لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ
-

التّاريخ.
الحقوؽ.
الّمغة واألدب العربي.
عمـ االجتماع.
عمـ المكتبات.
مناجـ.
ىندسة مدنية.
عموـ البيولوجيا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة خنشمـة لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 الّمغة واألدب العربي. -عمـ االجتماع.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة ورقمـة لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ
-

الّمغة واألدب الفرنسي.
الّمغة واألدب اإلنجميزؼ.
العموـ التّجارية.
اليندسة الكيربائية.
الرياضية.
عموـ وتقنيات ّ
النشاطات البدنية و ّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة سـوق أىـراس لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 العموـ االقتصادية. -العموـ الفبلحية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتعددة الّتقنيات بقسنطينة
المتضمن تأىيل جامعـة المدرسة الوطنية
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمّتكوين لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 الفيزياء.طرائق.
 -ىندسة ال ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة تممسـان لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 التّاريخ. -عموـ إسبلمية.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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-

النفس.
عمـ ّ
عموـ سياسية.
ىندسة معمارية.
عموـ األرض والكوف.
عمـ اآللية.
ىندسة صناعية وانتاجية.
اإللكترونيؾ.
اإللكتروتقني.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة مستغانـم لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ
-

الّمغة واألدب الفرنسي.
اليندسة الميكانيكية.
اليندسة المدنية.
اليندسة الكيربائية.
الرياضيات.
ّ
الفيزياء.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة الشمـف لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّتخ ّصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
-

الّمغة واألدب العربي.
عمـ االجتماع.
العموـ الفبلحية.
الرياضية.
عموـ وتقنيات النشاطات البدنية و ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة وىـران 2لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 اإللكتروميكانيؾ. -ىندسة المحيط.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة معسكـر لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -ىندسة الطرائق.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة أدرار لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 الّمغة واألدب العربي. التّاريخ.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

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 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ
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المتضمن تأىيل جامعـة بشـار لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 الّمغة واألدب العربي. -اليندسة الكيربائية.

 اليندسة الميكانيكية. -اليندسة المدنية.

 العموـ االقتصادية. -عموـ التّسيير.

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

المتضمن تأىيل جامعـة العمـوم والتكنولوجيـا بوىـران لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

 -اليندسة المعمارية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة سيـدي بمعبـاس لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في ال ّت ّ

 -اتصاالت.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمن تأىيل جامعـة سعيــدة لمّتكوين
المـؤرخ في  04أوت  ،2016و
ممحـق بالقـرار رقم 945
ّ
ّ
خصصات الّتاليـة:
لمحصول عمى شيادة ّ
الدكتوراه وتنظيم الّتأىيل الجامعي ومنحو في الّت ّ

الرياضيػات.
ّ -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في  7أوت  2016يتضمن حـل لجنـة الخدمـات اإلجتماعيـة
لدى المدرسـة العميـا لمتجـارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  14/11المؤرخ في  51جويمية سنة  ،2111المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  572/22المؤرخ في  51ماؼ سنة  ،5222المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػميا،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  414/22المؤرخ في  55سبتمبر سنة  ،5222المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/54المؤرخ في  41جانفي سنة  ،2154المحدد لصبلحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممػي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  421-12المؤرخ في  55أكتوبر سنة  ،2112يعدؿ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 251-12المؤرخ في  53جويمية سنة  ،2112المتضمف تحويل المدرسة العميا لمتجارة إلى مدرسة خارج
الجامعة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 ونظػ ػػً ار لمقرار المؤرخ في  51نوفمبر سنة  ،2151المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػالمدرسػة العميػا لمتجػارة،
ػر لرسالػة المػؤرخ في  21جويميػة سنة  ،2151المتضمف إستقالػة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة
 ونظػ ػ ػ ًاالسابقػة،
ػر إلستقالة خمسة أعضاء مف بيف ستة مف لجنة الخدمات اإلجتماعية السابقة،
 ونظػ ػ ػ ًاػر عمى موافقػة مديػر المدرسػة العميػا لمتجػارة.
 ونظػ ػ ػ ًاــــرر
يــقــ ّ

المـادة األولى :تحل لجنة الخدمات اإلجتماعية المشار إلييا في المرجع أعبله إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القػرار.

المـادة  :2يكمػف السيػػد مديػر المدرسػة العميػا لمتجػارة ،بتنفيػذ ىػذا الق ػرار ،الذؼ سينشػػر في النشرة الرسمية لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  07أوت 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  946مؤرخ في  08أوت  ،2016يحدد القائمة
اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضػػى المرسػػوـ الرئاسػػي رقػػـ  125-15المػػؤرخ فػػي  25رجػػب عػػاـ  1436الموافػػق  14مػػايو سػػنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضػػى المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  244-12المػػؤرخ فػػي  14رجػػب عػػاـ  1433الموافػػق  4يونيػػو سػػنة ،2012الذؼ يتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  77-13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يــقـــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  12مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمػادػ الثانيػة عػاـ

 1424الموافػػق  23غشػػت سػػنة  ،2003المعػػدؿ والمػػتمـ ،والمػػذكور أع ػبله ،ييػػدؼ ىػػذا الق ػرار إلػػى
تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج.
المادة  : 2تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.
المادة  :3ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  08أوت 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج

 -1األعضاء المعينون:
القطاع
الصفة
اإلسم والمقب
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
رئيسا
جناف عبد المجيد
ممثمة الوزير المكمف بالمالية،
عضو
يعقوبي فتيحة
ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
عضو
جزيرة أنتيتاف
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
عضو
صالح شياب
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
عضو
قاسـ دمحم
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ،
عضو
بف شايب العربي
ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ،
عضو
جوادؼ بمقاسـ
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
عضو
كل عبد الكريـ
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
عضو
عمامرة عبد الوىاب
ممثل الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميدية،
عضو
 سيمي عبد هللاممثل الوزير المكمف بالثقافة،
عضو
بمحنيش ميمود
ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،
عضو
تراؼ عبد العزيز
ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعبلـ واإلتصاؿ،
عضو
سمماني مراد
ممثل الوالي.
عضو
حمادؼ خير الديف
 -2األعضاء المنتخبون:
الييئة
الصفة
االسم والمقب
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ والتكنولوجيا،
عضو
 بوالتوت فريدممثل منتخب عف األساتذة لكمية الرياضيات واإلعبلـ اآللي،
عضو
 مرواني عبد الباقيممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ الطبيعة والحياة وعموـ األرض والكوف،
عضو
 بف واضح عميممثل منتخب عف األساتذة لكمية اآلداب والمغات،
عضو
بف خوية رابح
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلجتماعية واإلنسانية،
عضو
مسعوداف أحمد
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية،
عضو
ىدفي العيد
ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،
عضو
بف منصور موسى
ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
عضو
سراؼ دمحم
ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف،
عضو
بمقاسمي فريدة
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات،
عضو
ميرازؼ عبد المالؾ
ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف و التقنييف وعماؿ الخدمات،
عضو
تقي الديف حمزة
ممثل منتخب عف الطمبة،
عضو
مسعودؼ أكرـ
ممثل منتخب عف الطمبة.
عضو
درارجة رضا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  8أوت  2016يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعـة وىـران" 2دمحم بن أحمد"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيةالعمومية،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػميا،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصبلحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممػي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  261-14المؤرخ في  22سبتمبر سنة  ،2014المتضمف إنشاء جامعػةوىراف،2
ػر لممحضرالمؤرخ في  14أفريل سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي العماؿ في
 ونظػ ػ ػ ًالجنػة الخدمات اإلجتماعية لدػ المصالح المركزية بجامعة وىراف،2
ػر لممقرر المؤرخ في  07أوت سنة  ،2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ
 ونظػ ػ ػ ًاالمصالح المركزية بجامعة وىراف،2
ــــرر
يــقــ ّ
المـادة األولى  :تنشأ تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة وىراف،2
المـادة  :2تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون :
 –15بوارة ياسيف،
 –13مييوب دمحم األميف،
 –17مسمي إيماف،

األعضاء اإلضافيون :

 –11بف عيسى خديجة،

 –12معطى هللا بشرػ جيياف –14 ،محروؽ دمحم،
 –11بوعقميف دمحم األميف،
 –11حمود جواد،

 – 12حاج عمي سارة،

المـادة  :3تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ( )14سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المادة  :4يكمػف السيػػد مديػػر جامعػة وىػراف ،2بتنفيػذ ىػذا الق ػرار ،الذؼ سينشػػر في النشػرة الرسمية لو ازرة التعميػـ
العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  07أوت 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 947
بعنوان المركز الجامعي بميمة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليوسنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 204-08ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة،
ّ
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  12أوت  2014المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 761 2015-2014بالمركز الجامعي بميمة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بميمة ،في
ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بميمة،
بموجب:
المؤرخ في 12أوت 2014
القرار رقـّ 761ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بميمةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بميمة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الميدان

عموـ وتكنولوجيا

رؼ

الفرع

الرؼ الحضرؼ

التخصص

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 948
بعنوان المركز الجامعي بالنعامة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في 30رمضاف عاـ  1431الموافق  9سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 205-10المتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي
2010
ّ
بالنعامة،المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  03أكتوبر 2015والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 914ّ
الجامعية  201-2015بالمركز الجامعي بالنعامة،
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
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يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بالنعامة ،في
المادة

المادة

المادة
المادة

ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بالنعامة،
بموجب:
المؤرخ في  03أكتوبر 2015
 القراررقـ ّ 914ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بالنعامةّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بالنعامة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
طاقوية
ىندسة ميكانيكية
عموـ وتكنولوجيا

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 949
بعنوان المركز الجامعي بغميزان في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  06رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 206-08ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزافّ ،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  644المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014 -2013بالمركز الجامعي بغميزاف،
 وبمقتضى القرار رقـ  542المؤرخ في  15جويمية  2014المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2015 -2014بالمركز الجامعي بغميزاف ،
 وبمقتضى القرار رقـ  763المؤرخ في  12أوت  2014المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2015 -2014بالمركز الجامعي بغميزاف ،
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــــرر

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بغميزاف ،في
ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بغميزاف ،بموجب:
 القرار رقـ  644المؤرخ في  24سبتمبر 2013 القرار رقـ  542المؤرخ في  15جويمية 2014 القرار رقـ  763المؤرخ في  12أوت 2014ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بغيميزافّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الميدان

عموـ وتكنولوجيا

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بغميزان
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»

الفرع

آلية
ىندسة مدنية
ىندسة الطرائق
ىندسة ميكانيكية
أشغاؿ عمومية

التخصص

آلية و أنظمة
ىياكل
ىندسة كيميائية
طاقوية
طرقات ومنشآت فنية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 950
بعنوان المركز الجامعي بتيسمسيمت في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 203-08ّ
المتضمف ّإنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  584المؤرخ في  04سبتمبر  2011المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012 -2011بالمركز الجامعي بتيسمسيمت،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتيسمسيمت،
المادة

المادة

المادة
المادة

في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتيسمسيمت،
بموجب:
 القرار رقـ  584المؤرخ في  04سبتمبر 2011ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتيسمسيمتّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بتيسمسيمت
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
ىياكل
ىندسة مدنية
منشآت طاقوية و ماكنات توربينية
ىندسة ميكانيكية
عموـ وتكنولوجيا
ىندسة التكرير
صناعات بتروكيمياوية

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 951
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة مستغانم
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 220-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة مستغانـ ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحق :تأىيل الماستر جامعة مستغانم
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

الميدان

الفرع

آداب ولغات أجنبية

لغة إسبانية

فنوف

لغة وأدب عربي

األستاذ طـاىر حجـار

تخصص

طبيعة

لغة انجميزية

األدب والمقاربات مابيف المعارؼ العممية

أ

لغة فرنسية
فنوف العرض

األدب والمقاربات مابيف المعارؼ العممية
التراث الموسيقي الجزائرؼ

أ

دراسات أدبية

عموـ المغة

أدب عربي قديـ

أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 952
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة المسيمة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 274-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة المسيمة ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :تأىيل الماستر جامعة المسيمة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

الميدان

الفرع

المادة
عموـ ّ

كيمياء

آداب ولغات أجنبية

لغة انجميزية
لغة فرنسية

كيمياء المحيط
كيمياء صيدالنية
لسانيات
أدب عاـ ومقارف

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

طبيعة
أ
أ
أ
أ

تخصص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 953
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة وى ارن1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 211-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016يقــــــــــرر
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المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة وىراف  ،1طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىرافّ ،1
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
عموـ الطبيعة والحياة
عموـ إنسانية واجتماعية
فنوف
لغة وأدب عربي

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر جامعة وىران 1
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
بيولوجيا و أمراض الخمية
عموـ بيولوجية
اآلثار والفنوف اإلسبلمية
عموـ إسبلمية  -لغة عربية وحضارة إسبلمية
نقد سينماتوغرافي
فنوف العرض

أدب عربي حديث ومعاصر

دراسات أدبية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 954
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة وىران2
بعنوان ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  27ذؼ القعدة عاـ  1435الموافق  22سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 261-14ّ
المتضمف إنشاء جامعة وىراف ،2
2014
ّ
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016يقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة وىراف  ،2طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىرافّ ،2
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان
عموـ اقتصادية والتسيير
وعموـ تجارية
حقوؽ وعموـ سياسية
عموـ إنسانية واجتماعية

ممحق :تأىيل الماستر جامعة وىران2
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
مالية وتجارة دولية
عموـ تجارية
تسويق فندقي وسياحي
التحميل االقتصادؼ واالستشراؼ
عموـ اقتصادية
اقتصاد وتسيير المؤسسات
حقوؽ
قانوف عاـ داخمي
الممارسة االرطوفونية
عموـ اجتماعية  -أرطوفونيا

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 955
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة ورقمة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 210-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر
المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة ورقمة ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمةّ ،
ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :تأىيل الماستر جامعة ورقمة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

الفرع

الميدان

كيمياء

المادة
عموـ ّ

فيزياء

كيمياء تحميمية

طبيعة

تخصص

أ
أ

كيمياء المياه

كيمياء المواد الطبيعية

أ

فيزياء نظرية

أ

أ

كيمياء عضوية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 956
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة أم البواقي
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 06-09ّ
إنشاء جامعة أـ البواقي،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة أـ البواقي ،طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أـ البواقيّ ،
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الميدان

المادة
عموـ ّ

ممحق :تأىيل الماستر جامعة أم البواقي
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

كيمياء

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الفرع

كيمياء صيدالنية

األستاذ طـاىر حجـار

طبيعة

تخصص

أ
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 957
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة العموم اإلسالمية "األمير عبد القادر"
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  4أوت سنة  1984المتض ّمف إنشاء جامعة العموـ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 182-84ّ
المتمـ،
اإلسبلمية "األمير عبد القادر"،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016يقــــــــــرر
المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة العموـ اإلسبلمية "األمير
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
عبد القادر" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
كل
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ اإلسبلمية "األمير عبد القادر"ّ ،
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
فيما ّ
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الميدان
آداب ولغات أجنبية
عموـ إنسانية
واجتماعية
لغة وأدب عربي

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر جامعة العموم اإلسالمية "األمير عبد القادر"
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
لغة وثقافة
لغة تركية
الفقو المالكي وأصولو
عموـ إسبلمية  -الشريعة
عمـ اآلثار والفف اإلسبلمي
عموـ إنسانية  -أثار
أدب عربي قديـ
دراسات أدبية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 958
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سطيف1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 140-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016المادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة سطيف ،1طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيفّ ،1
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الميدان
المادة
عموـ ّ
عموـ الطبيعة والحياة

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر جامعة سطيف1
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
كيمياء صيدالنية
كيمياء
فيزياء الكوكب
فيزياء

عموـ فبلحية

طبيعة
أ
أ
أ

التييئة المائية-الفبلحية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 959
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سطيف2
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة ،2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 404-11ّ
المتضمف إنشاء جامعة سطيف ،2
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016يقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة سطيف  ،2طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيف ّ ،2
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :تأىيل الماستر جامعة سطيف2
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

الميدان
حقوؽ وعموـ سياسية

الفرع

حقوؽ
عموـ سياسية

طبيعة

تخصص

قانوف البيئة
قانوف الجماعات المحمية

أ

سياسة عامة

أ

ـ
أ

السياسة الدولية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 960
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سيدي بمعباس
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،المعّدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 141-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة سيدؼ بمعباس ،طبقا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدؼ بمعباسّ ،
كل فيما ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر جامعة سيدي بمعباس
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
الميدان
عموـ التسيير إدارة التحقيقات االقتصادية والمالية
عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

طبيعة
ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 961
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سكيكدة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ272-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة سكيكدة ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان
آداب ولغات أجنبية
لغة وأدب عربي

ممحق :تأىيل الماستر جامعة سكيكدة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
لسانيات و لغات تطبيقية
لغة انجميزية
أدب عربي حديث ومعاصر
دراسات أدبية

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 962
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سوق أىراس
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 245-12ّ
لمتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
ا
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة سوؽ أىراس ،طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراسّ ،
كل فيما ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :تأىيل الماستر جامعة سوق أىراس
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
فيزياء المادة المكثفة
فيزياء

الميدان
المادة
عموـ ّ

عموـ إنسانية واجتماعية
لغة وأدب عربي

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع
دراسات نقدية

عمـ االجتماع التربية

نقد حديث ومعاصر
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 963
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تبسة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
ؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08الم ّالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 08-09ّ
إنشاء جامعة تبسة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة تبسة ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسةّ ،
ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :تأىيل الماستر جامعة تبسة
الميدان

السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

المادة
عموـ ّ

كيمياء

عموـ األرض والكوف

جغرافيا وتييئة اإلقميـ

آداب ولغات أجنبية

لغة انجميزية

عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

نشاط بدني رياضي تربوؼ

تخصص
كيمياء المواد الطبيعية

أ

تييئة حضرية

أ

أدب وحضارة

أ

عموـ المغة

أ

النشاط البدني الرياضي المدرسي

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 964
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تيارت
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 271-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الد ارسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016يقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة تيارت ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارتّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

آداب ولغات أجنبية

ممحق :تأىيل الماستر جامعة تيارت
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

الفرع

لغة انجميزية

طبيعة

تخصص

أ

تعميمية المغات األجنبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 965
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة أدرار
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ 1422الموافق 18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ269-01ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة أدرار ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أدرارّ ،
ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة أدرار
الميدان

عموـ الطبيعة والحياة

السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ بيولوجية

بيوكيمياء

تخصص

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 966
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الجزائر1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 209-84ّ
المعدؿ،
المتعمق بتنظيـ وتسيير جامعة الجزائر،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016المادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة الجزائر ،1طبقا لممحق
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائرّ ،1
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة الجزائر1
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
الميدان
كيمياء صيدالنية
كيمياء
المادة
عموـ ّ
فيزياء أساسية
فيزياء
ىندسة أنظمة المعمومة والبرمجية
إعبلـ آلي
أنظمة اإلعبلـ اآللي
رياضيات واعبلـ آلي
رياضيات
رياضيات
بيئة ومحيط
بيئة ومحيط
بيوكيمياء
عموـ الطبيعة والحياة
عموـ بيولوجية
مكروبيولوجيا
ىندسة معمارية
ىندسة معمارية
ىندسة معمارية ،عمراف وميف المدينة

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
قرار رقم 967
ّ
المؤرخ في  09أوت  ،2016ي ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الجزائر2
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المعدؿ والمت ّمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  03ذؼ القعدة عاـ  1430الموافق  22أكتوبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 340-09ّ
المتضمف إنشاء جامعة بوزريعة،
2009
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  184-10المؤرخ في  2شعباف عاـ  1431الموافق  14يوليو سنة 2010المتضمف تغيير تسمية جامعة بوزريعة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة الجزائر  ،2طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
ىذا الق ارر.
يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر ّ ،2
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة الجزائر2
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ إنسانية واجتماعية

عموـ اجتماعية  -أنثروبولوجيا

لغة وأدب عربي

دراسات أدبية

تخصص

أنثربولوجيا عامة

أدب جزائرؼ
أدب مقارف وعالمي

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 968
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الجزائر3
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  03ذؼ القعدة عاـ  1430الموافق  22أكتوبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 341-09ّ
المتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ،
2009
ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  185-10المؤرخ في  2شعباف عاـ  1431الموافق  14يوليو سنة 2010المتضمف تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،

بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة الجزائر  ،3طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ

ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائرّ ،3
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة الجزائر3
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

الفرع

عموـ تجارية

األستاذ طـاىر حجـار

تخصص

تجارة دولية

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 969
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة عنابة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 214-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر
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المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة عنابة ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ 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 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ

الميدان

عموـ إنسانية واجتماعية

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة عنابة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ اجتماعية  -أنثروبولوجيا

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

تخصص

أنثربولوجيا عامة

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 970
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة باتنة1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  1غشت سنة
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 136-89ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة
 1989و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة باتنة  ،1طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى  :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  : 2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ّ ،1
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان
المادة
عموـ ّ
فنوف

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة باتنة1
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
كيمياء المواد
كيمياء
كيمياء فيزيائية
فنوف درامية
فنوف العرض

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 971
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بشار
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
تمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ والم ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
المؤرخ في  7محرـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 07-09ّ
ّ
ّإنشاء جامعة بشار،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة بشار ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بشارّ ،
ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة بشار
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
الميدان
فيزياء أساسية
فيزياء
المادة
عموـ ّ
تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية
عموـ الغذاء
عموـ الطبيعة والحياة
اقتصاد نقدؼ وبنكي
عموـ اقتصادية
عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية
نقد ودراسات أدبية
دراسات نقدية
لغة وأدب عربي
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يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 972
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بجاية
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 218-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنّشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذؼ
رسوـ
الم
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة بجاية ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
عموـ اقتصادية والتسيير
وعموـ تجارية
عموـ إنسانية واجتماعية

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة بجاية
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
مقاوالتية
عموـ التسيير
إدارة الموارد البشرية
ِّ
كمي
عموـ اقتصادية
اقتصاد ّ

عموـ إنسانية  -تاريخ

تاريخ عاـ

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 973
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بسكرة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 219-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة بسكرة  ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرة ّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة بسكرة
الميدان

عموـ إنسانية واجتماعية

عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ اجتماعية-عموـ التربية
إدارة وتسيير رياضي

إرشاد وتوجيو

تخصص

تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 974
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة البميدة1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 137-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة البميدة،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016يقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة البميدة  ،1طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة ّ ،1
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة البميدة1
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

الميدان

الفرع

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ الغذاء

طبيعة

تخصص

تكنولوجية المياه والمشروبات

تكنولوجيات إنتاج األلباف ومشتقاتيا

تكنولوجيات الحبوب ومشتقاتيا

ـ
ـ
ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 975
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة البميدة2
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999وال
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  4جمادػ الثانية عاـ  1434الموافق  15أبريل سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 162-13ّ
المتضمف إنشاء جامعة البميدة ،2
2013
ّ
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة البميدة  ،2طبقا لممحق
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة ّ ،2
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
عموـ إنسانية واجتماعية

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة البميدة 2
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

اتصاؿ

تخصص

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 976
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة برج بوعريريج
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتض ّمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في 14رجب عاـ 1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 244-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة برج بوعريريج  ،طبقا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة برج بوعريريج ّ ،
كل فيما ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة برج بوعريريج
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ إنسانية  -تاريخ

عموـ إنسانية واجتماعية

عموـ اجتماعية  -عمـ النفس

تاريخ عاـ

تخصص

عمـ النفس المدرسي

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 977
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بومرداس
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  7صفر عاـ  1419الموافق  2يونيو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 189-98ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة بومرداس ،طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداسّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة بومرداس
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية
عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

عموـ تجارية

عموـ اقتصادية
تدريب رياضي

تخصص

تسويق الخدمات

اقتصاد نقدؼ وبنكي

التدريب الرياضي التنافسي
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ضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
قرار رقم 978
ّ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يت ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الشمف
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 209-01ّ
المتمـ،
2001
المتضمف إنشاء جامعة الشمف ،ال ّ
معدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة الشمف ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمفّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
عموـ إنسانية واجتماعية

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة الشمف
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع
عموـ اجتماعية  -أنثروبولوجيا

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

تخصص
أنثربولوجيا عامة

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 979
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تيزي وزو
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
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المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  1غشت 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 139-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة تيزؼ وزو ،طبقا لممحق
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
عموـ األرض والكوف
عموـ اقتصادية والتسيير
وعموـ تجارية
آداب ولغات أجنبية

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر جامعة تيزي وزو
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
جيولوجيا تطبيقية  :جيولوجيا المصادر المعدنية
جيولوجيا
تسويق فندقي وسياحي
عموـ تجارية
إدارة الموارد البشرية
عموـ التسيير
إدارة بنكية
أمازيغية  -فرنسية  -أمازيغية
ترجمة

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 980
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تممسان
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 138-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

490

األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة تممساف ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

المادة
عموـ ّ
عموـ اقتصادية والتسيير
وعموـ تجارية

ممحق :تأىيل الماستر جامعة تممسان
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

فيزياء
عموـ تجارية
عموـ مالية ومحاسبة

فيزياء نظرية

تخصص

طبيعة
أ

مالية وتجارة دولية

أ

محاسبة وتدقيق

أ

تسويق مصرفي
مالية المؤسسة

أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 981
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 210-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
والتكنولوجيا ،طبقا لممحق ىذا القرار.
كل فيما
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجياّ ،
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
ّ
حرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

عموـ وتكنولوجيا

ممحق :تأىيل الماستر جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

ىندسة ميكانيكية

تخصص
تكنولوجيا المواد وطرؽ التصنيع

طبيعة
ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 982
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لعين تيموشنت
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  06رجب عاـ  1429الموافق  09يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 205-08ّ
المتضمف إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنت،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
ً -

يقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لعيف تيموشنت،
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
طبقا لممحق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يخصو
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لعيف تيموشنتّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

رياضيات واعبلـ آلي
عموـ إنسانية
واجتماعية

ممحق :تأىيل الماستر المركز الجامعي لعين تيموشنت
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

تخصص

رياضيات

عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس

طبيعة
أ

معادالت تفاضمية و نمذجة

تنمية الموارد البشرية

الصحة النفسية والعقمية في الوسط الميني

أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 983
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لمبيض
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08المؤّرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق  9سبتمبر سنة 2010
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 204-10ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لمبيض ،طبقا
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لمبيضّ ،
كل فيما ّ
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :تأىيل الماستر المركز الجامعي لمبيض
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
الميدان
الكترونيؾ األنظمة المضمنة
إلكترونيؾ
آالت كيربائية
كيروتقني
عموـ وتكنولوجيا
ىياكل
ىندسة مدنية
بيوتكنولوجيا الميكروبات
بيوتكنولوجيا
عموـ الطبيعة والحياة
التدريب الرياضي النخبوؼ
تدريب رياضي
عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 984
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لميمة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 204-08ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لميمة ،طبقا
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لميمةّ ،
كل فيما ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

لغة وأدب عربي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ممحق :تأىيل الماستر المركز الجامعي لميمة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع
عموـ اقتصادية

دراسات أدبية
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حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

تخصص

اقتصاد نقدؼ وبنكي
أدب جزائرؼ
الثالثي الثالث 2016

طبيعة
أ
أ
494

يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 985
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لمنعامة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في 30رمضاف عاـ  1431الموافق  9سبتمبر سنة 2010
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 205-10المتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لمنعامة ،طبقا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لمنعامةّ ،
كل فيما ّ
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
رياضيات واعبلـ آلي

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر المركز الجامعي لمنعامة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
تحميل دالي والمعدالت التفاضمية الجزئية
رياضيات

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 986
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لغميزان
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

495

مؤرخ في  06رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 206-08المتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
لمتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015وا
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
اء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 بن ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لغميزاف ،طبقا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لغميزافّ ،
كل فيما ّ
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
عموـ وتكنولوجيا
المادة
عموـ ّ

ممحق :تأىيل الماستر المركز الجامعي لغميزان
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

كيروتقني

ىندسة ميكانيكية
كيمياء

عموـ اقتصادية والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ اقتصادية

آداب ولغات أجنبية

لغة فرنسية

لغة وأدب عربي

دراسات أدبية

تخصص

كيروتقني صناعي

ىندسة المواد

طبيعة
أ
أ
أ

كيمياء المواد

أ

اقتصاد دولي

اقتصاد نقدؼ وبنكي

أ

التعميمية والمغات التطبيقية

أ

أدب جزائرؼ

أ

لغة وثقافة

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 987
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لتمنراست
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 301-05ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016المادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لتمنراست ،طبقا
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتمنراست ّ
كل فيما ّ
ىذا القرار الذؼ 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 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ

الميدان
عموـ وتكنولوجيا
المادة
عموـ ّ
عموـ الطبيعة والحياة
حقوؽ وعموـ سياسية

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر المركز الجامعي لتمنراست
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
رؼ حضرؼ
رؼ
الموارد المائية
فيزياء المواد
فيزياء
ميكروبيولوجيا تطبيقية
عموـ بيولوجية
عبلقات دولية وتعاوف
عموـ سياسية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 988
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لتيبازة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة 2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 302-11ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لتيبازة ،طبقا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتيبازةّ ،
كل فيما ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :تأىيل الماستر المركز الجامعي لتيبازة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

عموـ تجارية

حقوؽ وعموـ سياسية

حقوؽ

لغة وأدب عربي

دراسات نقدية

دراسات لغوية

تخصص

تسويق فندقي وسياحي
قانوف األعماؿ

طبيعة
أ
أ

الدولة والمؤسسات العمومية

أ

لسانيات عامة

أ

نقد حديث ومعاصر

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 989
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لتيسمسيمت
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،الم ّ
عدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 203-08ّ
المتضمف ّإنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

498

المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لتيسمسيمت،
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
طبقا لممحق ىذا القرار.
يخصو
كل فيما
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتيسمسيمتّ ،
ّ
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :تأىيل الماستر المركز الجامعي لتيسمسيمت
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ وتكنولوجيا

ىندسة مدنية

حقوؽ وعموـ سياسية

عموـ سياسية

ىياكل

طبيعة

تخصص

أ
أ

ادارة وجماعات محمية

أ

دراسات إستراتيجية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 990
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة ورقمة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 210-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة ورقمة ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمةّ ،
ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

عموـ األرض والكوف

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة ورقمة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

جيولوجيا

تخصص

جيولوجيا تطبيقية  :جيولوجيا المحروقات

طبيعة
ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 991
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة أم البواقي
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 06-09ّ
إنشاء جامعة أـ البواقي،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًالمادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة أـ البواقي ،طبقا لممحق
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أـ البواقيّ ،
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :تأىيل الميسانس جامعة أم البواقي
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

الميدان

لغة وأدب عربي

تخصص

نقد ومناىج

دراسات نقدية

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 992
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سعيدة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 10-09ّ
إنشاء جامعة سعيدة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة سعيدة ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :تأىيل الميسانس جامعة سعيدة

الميدان
فنوف

السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

فنوف بصرية

تخصص

فنوف تشكيمية
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يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 993
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سطيف1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 140-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة سطيف  ،1طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيفّ ،1
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
عموـ الطبيعة والحياة

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة سطيف 1
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع
عموـ فبلحية

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

تخصص
إنتاج نباتي

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 994
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سيدي بمعباس
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
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المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 141-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
ؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08الم ّالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة سيدؼ بمعباس ،طبقا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدؼ بمعباسّ ،
كل فيما ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

المادة
عموـ ّ

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة سيدي بمعباس
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

كيمياء

تخصص

كيمياء تحميمية

طبيعة
أ

عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية
فنوف

عموـ اقتصادية
فنوف بصرية

اقتصاد وتسيير المؤسسات
فنوف تشكيمية

أ

لغة وأدب عربي

دراسات لغوية

لسانيات عامة

أ

دراسات نقدية
دراسات أدبية

نقد ومناىج
أدب عربي

أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 995
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سكيكدة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ272-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة سكيكدة ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة سكيكدة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

الفرع

عموـ اقتصادية

األستاذ طـاىر حجـار

تخصص
ِّ
كمي
اقتصاد ّ

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 996
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة سوق أىراس
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
لمؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08ا ّالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 245-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
قتضى
 وبمّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة سوؽ أىراس ،طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراسّ ،
كل فيما ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة سوق أىراس
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

تخصص

طبيعة

عمـ األحياء المائية البحرية والقارية

عمـ األحياء وعمـ البيئة لمبيئات المائية

أ

عموـ إنسانية  -تاريخ

تاريخ عاـ

أ

عموـ إنسانية واجتماعية

عموـ تجارية

تسويق

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 997
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تبسة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 08-09ّ
إنشاء جامعة تبسة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة تبسة ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسةّ ،
ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عموـ
عموـ
عموـ
عموـ

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة تبسة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع
الميدان
كيمياء
المادة
ّ
عموـ التسيير
اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية
عموـ اجتماعية  -فمسفة
إنسانية واجتماعية
عموـ اجتماعية  -عموـ التربية
نشاط بدني رياضي تربوؼ
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

تخصص
كيمياء صيدالنية
إدارة األعماؿ
فمسفة عامة
إرشاد وتوجيو
التربية وعمـ الحركة

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 998
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تيارت
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 271-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة تيارت ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارتّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

الثالثي الثالث 2016

506

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة تيارت
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

الميدان

عموـ فبلحية

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ

عموـ إنسانية واجتماعية

تخصص
االقتصاد الريفي
تربة وماء
بيولوجيا جزيئية
اتصاؿ

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 999
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تيزي وزو
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ضمف
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999والمت ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  1غشت 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 139-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة تيزؼ وزو ،طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
عموـ اقتصادية والتسيير
وعموـ تجارية
عموـ إنسانية واجتماعية

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة تيزي وزو
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
تجارة دولية وامداد
عموـ تجارية
مقاوالتية
عموـ التسيير
إدارة الموارد البشرية
ِّ
كمي
عموـ اقتصادية
اقتصاد ّ
تكنولوجيا المعمومات والتوثيق
عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1000
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة تممسان
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 138-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة تممساف ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة تممسان
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عمـ األحياء المائية البحرية والقارية

عموـ الطبيعة والحياة
عموـ اقتصادية والتسيير
وعموـ تجارية
لغة وأدب عربي

ىندسة معمارية ،عمراف
وميف المدينة
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

عموـ فبلحية
عموـ الغذاء

عموـ بيولوجية
عموـ اقتصادية
دراسات لغوية
جيومتر طوبوغراؼ

تخصص

طبيعة

عمـ األحياء وعمـ البيئة لمبيئات المائية

أ

تكنولوجية صناعة األلباف واألجباف

ـ

التحميل االقتصادؼ واالستشراؼ

أ

لسانيات عامة

أ

إنتاج نباتي
عمـ الوراثة

اقتصاد نقدؼ وبنكي

جيومتر طوبوغراؼ

أ
أ
أ

ـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الثالثي الثالث 2016

508

يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1001
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 212-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016يقــــــــــرر
المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة وىراف لمعموـ
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
والتكنولوجيا ،طبقا لممحق ىذا القرار.
يخصو
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجياّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
الميدان
عمـ التسمـ
عموـ بيولوجية
عموـ الطبيعة والحياة

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
لمؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم  1002ا ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لعين تيموشنت
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  06رجب عاـ  1429الموافق  09يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 205-08ّ
المتضمف إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنت،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016يقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لعيف تيموشنت،
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
طبقا لممحق ىذا القرار.
يخصو
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لعيف تيموشنتّ ،
كل فيما ّ
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :تأىيل الميسانس المركز الجامعي لعين تيموشنت
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

عموـ الطبيعة والحياة
عموـ إنسانية واجتماعية

بيئة ومحيط

عموـ بيولوجية

الفرع

عموـ اجتماعية  -عمـ النفس

تخصص

بيئة ومحيط

بيوكيمياء

عمـ النفس العيادؼ

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1003
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لمبيض
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق  9سبتمبر سنة 2010
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 204-10ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
ؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ  167الم ّّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لمبيض ،طبقا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لمبيضّ ،
كل فيما ّ
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :تأىيل الميسانس المركز الجامعي لمبيض
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

عموـ وتكنولوجيا
عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

رؼ

الفرع

اتصاالت السمكية والبلسمكية

تدريب رياضي

رؼ

تخصص

اتصاالت السمكية والبلسمكية
التدريب الرياضي التنافسي

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1004
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة قسنطينة1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  24ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 213-84ّ
المتمـ،
 1984والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة قسنطينة  ،1طبقا لممحق
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة ّ ،1
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
عموـ وتكنولوجيا
عموـ الطبيعة والحياة

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة قسنطينة 1
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
إنتاجية ميكانيكية وتصنيع
ىندسة ميكانيكية
بيوتكنولوجيا الميكروبات
عموـ بيولوجية

طبيعة
ـ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1005
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة قسنطينة3
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
لمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
وا
ّ
المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 402-11ّ
المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،3
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016يقــــــــــرر
المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة قسنطينة  ،3طبقا لممحق
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة ّ ،3
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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فنوف

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة قسنطينة3
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

الميدان

فنوف العرض

الفرع

تخصص

دراسات سينمائية

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1006
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الجمفة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 09-09المؤرخ في ّ 7
ّ
المتضمف إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة الجمفة ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :تأىيل الميسانس جامعة الجمفة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

الميدان

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ إنسانية واجتماعية

عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

الفرع

عموـ فبلحية

عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
نشاط بدني رياضي مكيف

تخصص

االقتصاد الريفي

عمـ النفس العيادؼ

النشاط البدني الرياضي المكيف
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يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1007
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الوادي
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 243-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة الوادؼ،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًالمادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة الوادؼ ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الوادؼّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة الوادي
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
الميدان
ىندسة مدنية
ىندسة مدنية
عموـ وتكنولوجيا
إدارة مالية
عموـ التسيير
عموـ اقتصادية
ِّ
كمي
والتسيير وعموـ تجارية عموـ اقتصادية
اقتصاد ّ
إعبلـ
عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
عموـ إنسانية واجتماعية
عموـ إسبلمية  -لغة عربية وحضارة إسبلمية المغة العربية والدراسات القرآنية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1008
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الطارف
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 242-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًالمادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة الطارؼ ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطارؼّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

رياضيات واعبلـ آلي
عموـ الطبيعة والحياة

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة الطارف
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
رياضيات

عموـ فبلحية

الفرع

رياضيات

تخصص

إنتاج حيواني

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1009
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة غرداية
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 248-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة غرداية،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة غرداية ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غردايةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة غرداية
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
الميدان
ىندسة مدنية
ىندسة مدنية
عموـ وتكنولوجيا
حماية النباتات
عموـ فبلحية
عموـ الطبيعة والحياة
اقتصاد وتسيير المؤسسات
عموـ اقتصادية
عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية
مالية المؤسسة
عموـ مالية ومحاسبة
لغة انجميزية
لغة انجميزية
آداب ولغات أجنبية
العقيدة ومقارنة األدياف
عموـ إسبلمية  -أصوؿ الديف
عموـ إنسانية واجتماعية
أدب جزائرؼ
دراسات أدبية
لغة وأدب عربي

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1010
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة قالمة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 273-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة قالمة،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة قالمة ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قالمةّ ،
ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ اقتصادية والتسيير
وعموـ تجارية

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة قالمة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ الغذاء

عموـ التسيير

عموـ اقتصادية

تخصص

طبيعة

تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية

أ

اقتصاد التنمية

أ

مقاوالتية

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1011
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة خميس مميانة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 247-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة خميس مميانة ،طبقا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانةّ ،
كل فيما ّ
الق ارر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
آداب ولغات أجنبية
لغة وأدب عربي

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة خميس مميانة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
لغة انجميزية
لغة انجميزية
نقد ومناىج
دراسات نقدية
لسانيات عامة
دراسات لغوية

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1012
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة األغواط
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
متضمف تعييف أعضاء الحكومة،
وال
ّ
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 270-01ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
 2001و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة األغواط ،طبقا لممحق
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواطّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :تأىيل الميسانس جامعة األغواط
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

الميدان

لغة إسبانية

آداب ولغات أجنبية

لغة إسبانية

تخصص

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1013
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة معسكر
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 12-09ّ
إنشاء جامعة معسكر،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة معسكر ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكرّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :تأىيل الميسانس جامعة معسكر

الميدان

لغة وأدب عربي

السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

دراسات نقدية

طبيعة

تخصص

أ

نقد ومناىج
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يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1014
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة المدية
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
تضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
والم ّ
المتضمف
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 11-09ّ
إنشاء جامعة المدية،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة المدية ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المديةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ إنسانية واجتماعية

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة المدية
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
بيئة ومحيط

الفرع

عموـ اجتماعية  -أرطوفونيا

بيئة ومحيط

تخصص

أرطوفونيا

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1015
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة مستغانم
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 220-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة مستغانـ ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
عموـ الطبيعة والحياة
عموـ اقتصادية والتسيير
وعموـ تجارية
عموـ إنسانية واجتماعية
فنوف

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة مستغانم
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع
عموـ بيولوجية
عموـ التسيير

عموـ اقتصادية
عموـ إنسانية  -تاريخ
عموـ اجتماعية  -عمـ السكاف
فنوف بصرية

تخصص

عمـ التسمـ
إدارة األعماؿ
اقتصاد نقدؼ وبنكي
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
تاريخ عاـ
عمـ السكاف
فف التصميـ

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1016
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة وى ارن1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 211-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة وىراف  ،1طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىراف ّ ،1
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

عموـ وتكنولوجيا
المادة
عموـ ّ
فنوف

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة وىران1
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

الفرع

بصريات وميكانيؾ الدقة
فيزياء
فنوف بصرية

تخصص

بصريات والنظارات

قياسات فيزيائية والتجييزات الطبية
فنوف تشكيمية

طبيعة
ـ
ـ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1017
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة وىران2
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتض ّمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  27ذؼ القعدة عاـ  1435الموافق  22سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 261-14ّ
المتضمف إنشاء جامعة وىراف ،2
2014
ّ
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة وىراف  ،2طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىراف ّ ،2
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الميدان

عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية
عموـ إنسانية واجتماعية

ممحق :تأىيل الميسانس جامعة وىران 2
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ التسيير

عموـ اجتماعية  -عموـ التربية

األستاذ طـاىر حجـار

تخصص

طبيعة

عمـ النفس التربوؼ

أ

مقاوالتية

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1018
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي إليميزي
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  16رمضاف عاـ  1433الموافق  4غػػشت س ػنػة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 303-12ّ
المتضمف إن ػشػا إن ػشػاء مركز جامعي بإيميزؼ،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي إليميزؼ ،طبقا
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي إليميزؼّ ،
كل فيما ّ
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

عموـ اقتصادية
والتسيير وعموـ تجارية

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس المركز الجامعي إليميزي
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
إدارة األعماؿ
عموـ التسيير
محاسبة وجباية
عموـ مالية ومحاسبة

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1019
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لميمة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 204-08ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
نفيذؼ
الت
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لميمة ،طبقا
الم ّادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لميمةّ ،
كل فيما ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان
عموـ وتكنولوجيا
عموـ اقتصادية والتسيير
وعموـ تجارية

ممحق :تأىيل الميسانس المركز الجامعي لميمة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
كيروميكانيؾ
كيروميكانيؾ
ىندسة مدنية
ىندسة مدنية
طاقوية
ىندسة ميكانيكية
إدارة األعماؿ
عموـ التسيير
محاسبة وجباية
عموـ مالية ومحاسبة

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1020
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لمنعامة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في 30رمضاف عاـ  1431الموافق  9سبتمبر سنة 2010
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 205-10المتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًالمادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لمنعامة ،طبقا
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لمنعامةّ ،
كل فيما ّ
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
عموـ وتكنولوجيا
عموـ الطبيعة والحياة
لغة وأدب عربي

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس المركز الجامعي لمنعامة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
كيروتقني
كيروتقني
مكروبيولوجيا
عموـ بيولوجية
أدب عربي
دراسات أدبية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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أ
أ
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تضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
قرار رقم 1021
ّ
المؤرخ في  09أوت  ،2016ي ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لغميزان
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
متضمف تعييف أعضاء الحكومة،
وال
ّ
ّ
مؤرخ في  06رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 206-08المتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزاف،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لغميزاف ،طبقا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.

يخصو بتطبيق
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لغميزافّ ،
كل فيما ّ
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :تأىيل الميسانس المركز الجامعي لغميزان
الميدان

السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ وتكنولوجيا

ىندسة ميكانيكية

آلية

أشغاؿ عمومية

عموـ الطبيعة والحياة
عموـ إنسانية واجتماعية
لغة وأدب عربي

بيئة ومحيط

عموـ بيولوجية

عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع
دراسات نقدية

آلية

تخصص

طبيعة

طاقوية

أ

أشغاؿ عمومية

أ

بيوكيمياء

أ

بيئة ومحيط

عمـ االجتماع

نقد ودراسات أدبية
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1022
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لتمنراست
بعنوان ّ
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 301-05ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًالمادة
ّ
لمادة
ا ّ

يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لتمنراست ،طبقا
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتمنراست ّ
كل فيما ّ
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :تأىيل الميسانس المركز الجامعي لتمنراست
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

عموـ إنسانية واجتماعية
لغة وأدب عربي

الفرع

عموـ إنسانية  -تاريخ

عموـ اجتماعية  -عمـ النفس
دراسات نقدية

تاريخ عاـ

تخصص

عمـ النفس المدرسي

نقد ودراسات أدبية

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
قرار رقم 1023
ّ
المؤرخ في  09أوت  ،2016ي ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لتيبازة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة 2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 302-11ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًالمادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لتيبازة ،طبقا
األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتيبازةّ ،
كل فيما ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :تأىيل الميسانس المركز الجامعي لتيبازة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

عموـ تجارية

الفرع

عموـ مالية ومحاسبة

تسويق

تخصص

محاسبة ومالية

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الميسانس المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1024
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بالمركز الجامعي لتيسمسيمت
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
لمؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  203-08ا ّالمتضمف ّإنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بالمركز الجامعي لتيسمسيمت،
ّ
المادة األولـى :تؤىل الميسانس المفتوحة بعنواف ّ
طبقا لممحق ىذا القرار.
يخصو
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتيسمسيمتّ ،
ّ
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الميسانس المركز الجامعي لتيسمسيمت
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
الميدان
إلكترونيؾ
إلكترونيؾ
عموـ وتكنولوجيا
فيزياء أساسية
فيزياء
المادة
عموـ ّ
إنتاج حيواني
عموـ فبلحية
عموـ الطبيعة والحياة
بيوكيمياء
عموـ بيولوجية
اقتصاد نقدؼ وبنكي
عموـ اقتصادية
عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية
اقتصاد ِّ
كمي
ّ
أدب عربي
دراسات أدبية
لغة وأدب عربي

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في 09أوت ،2016
قرار رقم 1025
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة أدرار
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ 1422الموافق 18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ269-01ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى الق ارر رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة أدرار ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أدرارّ ،
ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

ممحق :تأىيل الماستر جامعة أدرار
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ فبلحية

عموـ التسيير

تخصص

أنظمة اإلنتاج البيئي الفبلحي

إدارة األعماؿ

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1026
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الجزائر1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 209-84ّ
المعدؿ،
المتعمق بتنظيـ وتسيير جامعة الجزائر،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة الجزائر  ،1طبقا لممحق
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر ّ ،1
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

عموـ إنسانية واجتماعية

ممحق :تأىيل الماستر جامعة الجزائر 1
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ إسبلمية  -لغة عربية وحضارة إسبلمية

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

تخصص

حضارة اإلسبلمية

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قرار رقم 1027
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الجزائر 2
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  03ذؼ القعدة عاـ  1430الموافق  22أكتوبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 340-09ّ
المتضمف إنشاء
2009
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
لمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
وا
ّ
 -جامعة بوزريعة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  184-10المؤرخ في  2شعباف عاـ  1431الموافق  14يوليو سنة 2010المتضمف تغيير تسمية جامعة بوزريعة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة الجزائر  ،2طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر ّ ،2
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
آداب ولغات أجنبية
عموـ إنسانية واجتماعية

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر جامعة الجزائر 2
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
أدب وحضارة
لغة انجميزية
أدب عاـ ومقارف
لغة فرنسية
لغة وثقافة
لغة تركية
األرغنوميا
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس

طبيعة
أ
أ
أ
ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قـرار رقم 1028
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الجزائر 3
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  03ذؼ القعدة عاـ  1430الموافق  22أكتوبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 341-09ّ
المتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ،
2009
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  185-10المؤرخ في  2شعباف عاـ  1431الموافق  14يوليو سنة 2010المتضمف تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًالمادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة الجزائر  ،3طبقا لممحق
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر ّ ،3
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :تأىيل الماستر جامعة الجزائر3
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

الميدان
عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

عموـ تجارية

طبيعة

تخصص

تسويق الخدمات

إدارة التحقيقات االقتصادية والمالية

عموـ التسيير

أ

ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قـرار رقم 1029
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة عنابة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 214-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة عنابة ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :تأىيل الماستر جامعة عنابة

الميدان

آداب ولغات أجنبية

ترجمة

السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

طبيعة

تخصص

أ

عربية  -فرنسية  -عربية
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قـرار رقم 1030
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة باتنة1
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  1غشت سنة
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 136-89ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة
 1989و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة باتنة  ،1طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ّ ،1
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم 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 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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

الميدان

عموـ إنسانية واجتماعية

لغة وثقافة أمازيغية

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر جامعة باتنة1
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ

لسانيات وتعميمية

تخصص

التكنولوجيا الحديثة والسمعي البصرؼ
عمـ الميجات األمازيغية

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قـرار 1031
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة باتنة 2
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 180-15ّ
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة ،2
ّ
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة باتنة  ،2طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ّ ،2
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر جامعة باتنة2
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
طبيعة
تخصص
الفرع
الميدان
أ
ىندسة أنظمة اإلعبلـ اآللي
إعبلـ آلي
رياضيات واعبلـ آلي
أ
بيوتكنولوجيا النبات
بيوتكنولوجيا
عموـ الطبيعة والحياة
أ
لغة وثقافة
لغة انجميزية
آداب ولغات أجنبية
عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية نشاط بدني رياضي مكيف النشاط البدني الرياضي المكيف والصحة أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  09أوت ،2016
قـرار 1032
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بشار
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف
المؤرخ في  7محرـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 07-09ّ
ّ
ّإنشاء جامعة بشار،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة بشار ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بشارّ ،
ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

رياضيات واعبلـ آلي

ممحق :تأىيل الماستر جامعة بشار
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

الفرع

رياضيات

تخصص

تحميل رياضي

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1033
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بجاية
المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 218-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2151
 ًالنشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ــــرر
يــقــ ّ

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة بجاية ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  : 2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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الميدان

رياضيات واعبلـ آلي

عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ
تجارية
عموـ إنسانية واجتماعية
عموـ وتقنيات النشاطات البدنية
والرياضية

ممحق :تأىيل الماستر جامعة بجاية
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
رياضيات

الفرع

عموـ تجارية

األستاذ طـاىر حجـار

تخصص

رياضيات مالية

اإلمداد والتوزيع

عموـ اقتصادية

اقتصاد صناعي

طبيعة
أ

ـ
أ

عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ

اتصاؿ وعبلقات عامة

عمـ النفس العمل والتنظيـ

أ

تدريب رياضي

التدريب الرياضي النخبوؼ

أ

عموـ اجتماعية  -عمـ النفس

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1034
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بسكرة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 219-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة بسكرة ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :تأىيل الماستر جامعة بسكرة

السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

الميدان

فيزياء

المادة
عموـ ّ

آداب ولغات أجنبية

لغة فرنسية

عموـ إنسانية

عموـ إنسانية  -عمـ المكتبات

واجتماعية

عموـ إنسانية  -تاريخ

طبيعة

تخصص

فيزياء المادة المكثفة

أ

عموـ المغة

أ

تكنولوجيا المعمومات والتوثيق

أ

تاريخ وحضارة المغرب اإلسبلمي

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1035
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة البميدة 2
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

تضمف
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999والم ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  4جمادػ الثانية عاـ  1434الموافق  15أبريل سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 162-13ّ
المتضمف إنشاء جامعة البميدة ،2
2013
ّ

المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
و ًيقــــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة البميدة  ،2طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.

يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة ّ ،2
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :تأىيل الماستر جامعة البميدة 2
الميدان

السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

عموـ مالية ومحاسبة

آداب ولغات أجنبية

ترجمة

عموـ إنسانية واجتماعية

عموـ إنسانية  -عموـ اإلعبلـ
واالتصاؿ

تخصص

طبيعة

محاسبة وجباية معمقة

أ

مراقبة التسيير

ـ

عربية  -انجميزية  -عربية

أ

وسائل اإلعبلـ و المجتمع

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1036
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة برج بوعريريج
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في 14رجب عاـ 1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 244-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
و ًيقــــــــــرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة برج بوعريريج ،طبقا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
ّ
المادة  : 2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة برج بوعريريج ّ ،
كل فيما ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :تأىيل الماستر جامعة برج بوعريريج
الميدان

السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

تخصص

طبيعة

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية

بيوكيمياء

قانوف التييئة والتعمير

أ
أ

عموـ إنسانية واجتماعية

عموـ اجتماعية  -عمـ االجتماع

عمـ االجتماع االتصاؿ

أ

لغة وأدب عربي

دراسات لغوية

لسانيات عامة

أ

حقوؽ وعموـ سياسية

حقوؽ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1037
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة البويرة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  241-12ال ّالمتضمف إنشاء جامعة البويرة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
و ًيقــــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016
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السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة البويرة ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  : 2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :تأىيل الماستر جامعة البويرة

الميدان

السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

تخصص

طبيعة

رياضيات واعبلـ آلي

رياضيات

بحوث عممياتي

أ

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ فبلحية

اإلنتاج و التغذية الحيوانية

أ

عموـ اقتصادية

عموـ تجارية

مالية وتجارة دولية

أ

والتسيير وعموـ تجارية

عموـ التسيير

إدارة مالية

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9اوت ،2016
قـرار رقم 1038
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة بومرداس
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  7صفر عاـ  1419الموافق  2يونيو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 189-98ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
-و ً

يقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة بومرداس ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
ّ
المادة  : 2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداسّ ،
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :تأىيل الماستر جامعة بومرداس
الميدان
عموـ الطبيعة والحياة

السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

بيوتكنولوجيا

تخصص

طبيعة

بيوتكنولوجيا النبات

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1039
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الشمف
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 209-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
و ًيقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة الشمف ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمفّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :تأىيل الماستر جامعة الشمف

السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع

الميدان

طبيعة

عموـ األرض والكوف

جيولوجيا

جيولوجيا أساسية  :كتل رسبية

أ

آداب ولغات أجنبية

ترجمة

عربية  -فرنسية  -عربية

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1040
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة قسنطينة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  24ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 213-84ّ
المتمـ،
 1984والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة قسنطينة  ،1طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينةّ ،1
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

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 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

ممحق :تأىيل الماستر جامعة قسنطينة 1
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

الميدان

الفرع

رياضيات واعبلـ آلي

رياضيات

تخصص

طبيعة

رياضيات تطبيقية

أ

ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1041
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة قسنطينة2
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 401-11ّ
المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
و ًيقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2017-2016بجامعة قسنطينة  ،2طبقا لممحق
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينةّ ،2
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر جامعة قسنطينة2
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
الميدان
إدارة التحقيقات االقتصادية والمالية
عموـ التسيير
عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية
اقتصاد وتسيير المؤسسات
عموـ اقتصادية
آثار ماقبل التاريخ
عموـ إنسانية  -عمـ اآلثار
عموـ إنسانية واجتماعية
التدريب الرياضي النخبوؼ
تدريب رياضي
عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

طبيعة
ـ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1042
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة قسنطينة3
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  3محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 402-11ّ
المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،3
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016المادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة قسنطينة  ،4طبقا لممحق
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينةّ ،4
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
فنوف

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر جامعة قسنطينة 3
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

فنوف بصرية

تخصص

فف اإلشيار

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1043
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الجمفة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 09-09المؤرخ في ّ 7
ّ
المتضمف إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

545

المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
و ًيقـــــــــرر

المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة الجمفة ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 : 2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

ممحق :تأىيل الماستر جامعة الجمفة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع

عموـ التسيير

األستاذ طـاىر حجـار

تخصص

إدارة الميزانية

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2015
قـرار رقم 1044
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الوادي
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  243-12ال ّالمتضمف إنشاء جامعة الوادؼ،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة الوادؼ ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الوادؼّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
عموـ اقتصادية والتسيير
وعموـ تجارية
آداب ولغات أجنبية
عموـ إنسانية واجتماعية

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر جامعة الوادي
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
تسويق فندقي وسياحي
عموـ تجارية
إدارة األعماؿ
عموـ التسيير
أدب وحضارة
لغة انجميزية
عقيدة
عموـ إسبلمية  -أصوؿ الديف
المرافقة النفسية في الوسط المدرسي
عموـ اجتماعية  -عمـ النفس

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1045
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة غرداية
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  248-12ال ّالمتضمف إنشاء جامعة غرداية،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015والمت ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًالمادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة غرداية ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غردايةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان
لغة وأدب عربي

ممحق :تأىيل الماستر جامعة غرداية
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
أدب عربي قديـ
دراسات أدبية

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1046
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة قالمة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 273-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة قالمة،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
و ًالمادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة قالمة ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
كل فيما
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قالمةّ ،
ّ
الذؼ سينشر 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 ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ

الميدان
آداب ولغات أجنبية

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر جامعة قالمة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
التعميمية والمغات التطبيقية
لغة فرنسية

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1047
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة جيجل
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 258-03ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة جيجل،
2003
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
ً -

يقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة جيجل ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجلّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :تأىيل الماستر جامعة جيجل
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
الفرع
الميدان
تدريب رياضي
عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

األستاذ طـاىر حجـار

تخصص
تحضير بدني رياضي

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1048
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة خميس مميانة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  247-12ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًالمادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة خميس مميانة ،طبقا لممحق
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانةّ ،
كل فيما ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان
آداب ولغات أجنبية

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر جامعة خميس مميانة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
تعميمية المغات األجنبية
لغة فرنسية

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2116
قـرار رقم 1149
ّ
ّ
السنة الجامعية  2117-2116بجامعة خنشمة
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  246-12ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
ّ
المادة
ّ

السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة خنشمة ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خنشمةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
عموـ وتكنولوجيا

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماسترجامعة خنشمة
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
آلية واعبلـ آلي صناعي
آلية
تحكـ في اآلالت
كيروتقني

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1050
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة األغواط
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 270-01ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
 2001و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة األغواط ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواطّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان
آداب ولغات أجنبية
لغة وأدب عربي

ممحق :تأىيل الماستر جامعة األغواط
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
أدب وحضارة
لغة فرنسية
أدب عربي قديـ
دراسات أدبية

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1051
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة معسكر
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعّدؿ،
و
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 12-09ّ
إنشاء جامعة معسكر،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًالمادة
ّ
المادة
ّ

يقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة معسكر ،طبقا لممحق ىذا
األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكرّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
المادة
عموـ ّ
آداب ولغات أجنبية
فنوف
لغة وأدب عربي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر جامعة معسكر
السنة الجامعية 2017-2016
ّ
تخصص
الفرع
حفز
كيمياء
تعميمية المغات األجنبية
لغة فرنسية
عموـ المغة
عربية  -انجميزية  -عربية
ترجمة
دراماتورجيا العرض المسرحي
فنوف العرض
أدب عربي حديث ومعاصر
دراسات أدبية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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أ
أ
أ
أ
أ
أ
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يتضمن تأىيل الماستر المفتوحة
المؤرخ في  9أوت ،2016
قـرار رقم 1052
ّ
ّ
السنة الجامعية  2017-2016بجامعة المدية
بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الميسانس وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 11-09ّ
إنشاء جامعة المدية،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015والمت ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
-و ً

يقــــــــــرر
السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة المدية ،طبقا لممحق ىذا
ّ
المادة األولـى :تؤىل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
ّ
المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المديةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
المادة
عموـ ّ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل الماستر جامعة المدية
السنة الجامعية 2017-2016
ّ

الفرع
كيمياء

تخصص
كيمياء الجزيئات الكمية

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  700المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1053
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أدرار في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ269-01ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
2001
ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  700المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة أدرار في ميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر

المادة األولى:ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  711المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة

التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة أد ارر في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا
القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أدرارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة أدرار
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
محروقات
محروقات
عموـ وتكنولوجيا

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  701المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1054
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15ا ّالمعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 214-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  701المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة عنابة في ميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  701المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة عنابة في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا
القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة عنابة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»

عموـ وتكنولوجيا

الفرع

صناعات بتروكيمياوية

التخصص

تكرير وبتروكيمياء

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  702المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1055
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 2في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 180-15ّ
المتضمف إنّشاء جامعة باتنة ،2
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  702المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة باتنة  2في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".

 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

المتضمف إكماؿ دراسة مطابقة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا"،
ّ
 ًتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  712المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة باتنة  2في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة باتنة 2
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
إلكترونيؾ
إلكترونيؾ
ىندسة الطرائق
ىندسة الطرائق
عموـ وتكنولوجيا
تعديف
تعديف
أشغاؿ عمومية
أشغاؿ عمومية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  704المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1056
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بجاية في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 218-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنّشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  704المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة بجاية في ميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،ّ
مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  713المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة بجاية في ميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،طبقا لممحق ىذا القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجاية ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة بجاية
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
صيانة صناعية
كيروميكانيؾ

الميدان
عموـ وتكنولوجيا

طبيعة
أ
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المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  706المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1057
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة البميدة 1في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 137-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة البميدة،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  706المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة البميدة  1في ميداف " عموـ وتكنولوجيا "،

 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

المتضمف إكماؿ دراسة مطابقة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا"،
ّ
 ًتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  711المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة البميدة  1في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا

القرار.

كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدةّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة البميدة1
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»

الميدان

عموـ وتكنولوجيا

الفرع

ىندسة الطرائق

التخصص

صيدلة صناعية
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المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  709المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1058
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  7صفر عاـ  1419الموافق  2يونيو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 189-98ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  709المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة بومرداس في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يـقـــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  712المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق
ىذا القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداسّ ،
الذؼ 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 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

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة بومرداس
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
كيروميكانيؾ
كيروميكانيؾ
صيانة صناعية
عموـ وتكنولوجيا
نظافة وأمف صناعي
نظافة وأمف صناعي

طبيعة
أ
أ
أ
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المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  710المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1059
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 209-01ّ
المتمـ،
2001
المتضمف إنشاء جامعة الشمف ،ال ّ
معدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  710المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة الشمف في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يـقــــــرر
المادة األولى:ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  751المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الشمف في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا
القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمفّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان
عموـ وتكنولوجيا

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة الشمف
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»

الفرع
إلكترونيؾ

التخصص
إلكترونيؾ

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  711المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1060
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 1في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  24ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 213-84ّ
المتمـ،
 1984والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  711المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة قسنطينة  1في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
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 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،ّ
مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يـقــــــرر

المادة األولى:ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  755المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة 5في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق
ىذا القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينةّ ، 1
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة قسنطينة 1
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
كيروميكانيؾ
كيروميكانيؾ
صيانة صناعية
طرائق ومعالجة الطاقة الكيربائية
كيروتقني
قيادة مشاريع العمارات
ىندسة مدنية
تدفئة وتكييف اليواء
ىندسة التكييف
عموـ وتكنولوجيا
ىندسة السيارات
ىندسة ميكانيكية
أنظمة طاقوية صناعية
شبكات واتصاالت سمكية والسمكية
اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية
أشغاؿ عمومية

طبيعة
أ
أ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  714المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1061
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الوادي في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
مؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  243-12ال ّالمتضمف إنشاء جامعة الوادؼ،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  714المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانسبعنواف جامعة الوادؼ في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
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 وبمقتضى الق ارر رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يـقــــــرر

المادة األولى:ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  753المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ في ميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،طبقا لممحق ىذا
القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الوادؼّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة الوادي
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
إلكترونيؾ
إلكترونيؾ
عموـ وتكنولوجيا
أشغاؿ عمومية
أشغاؿ عمومية

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  716المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1062
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 273-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة قالمة،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  716المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة قالمة في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة مطابقة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا"،
ّ
 ًتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــرر
المادة األولى: :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  751المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة

التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة قالمة في ميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،طبقا لممحق ىذا
القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قالمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة قالمة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
ىندسة بيوطبية
ىندسة بيوطبية
عموـ وتكنولوجيا
أشغاؿ عمومية
أشغاؿ عمومية

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  717المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1063
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 258-03ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة جيجل،
2003
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  717المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة جيجل في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يــقـــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  757المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة جيجل في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا
القرار.
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كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجلّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة جيجل
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
كيروميكانيؾ
كيروميكانيؾ
اتصاالت سمكية وال سمكية
اتصاالت سمكية وال سمكية
عموـ وتكنولوجيا
أشغاؿ عمومية
أشغاؿ عمومية

طبيعة
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  719المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1064
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
مؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  246-12ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  719المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة خنشمة في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يـقـــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  752المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا
القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خنشمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة خنشمة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
أشغاؿ عمومية
أشغاؿ عمومية
عموـ وتكنولوجيا

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  720المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1065
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 270-01ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
 2001و
ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  720المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة األغواط في ميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  721المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة األغواط في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا
القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواطّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة األغواط
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
صيانة صناعية
كيروميكانيؾ
إعبلـ آلي صناعي
إلكترونيؾ
عموـ وتكنولوجيا
طبوغ ارفيا
ىندسة مدنية
محروقات
محروقات
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المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  721المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1066
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 12-09ّ
إنشاء جامعة معسكر،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  721المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة معسكر في ميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  725المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة معسكر في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا
القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكرّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة معسكر
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
طاقوية
ىندسة ميكانيكية
عموـ وتكنولوجيا
ىندسة المواد

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  9أوت  ،2116يتمم ممحق القرار رقم  722المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1167
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المدية في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 11-09ّ
إنشاء جامعة المدية،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  722المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة المدية في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر
المادة األولى: :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  722المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة المدية في ميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،طبقا لممحق ىذا
القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المديةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم 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 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

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة المدية
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
كيروميكانيؾ
كيروميكانيؾ
إلكترونيؾ
إلكترونيؾ
عموـ وتكنولوجيا
شبكات كيربائية
كيروتقني

طبيعة
أ
أ
ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  723المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1068
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 220-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

566

 وبمقتضى القرار رقـ  723المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة مستغانـ في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2151
يـقــــــرر
المادة األولى:ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  724المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـ ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة مستغانم
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
اتصاالت سمكية وال سمكية
اتصاالت سمكية وال سمكية
عموـ وتكنولوجيا

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  9اوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  724المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1069
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 274-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  724المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة المسيمة في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــرر
المادة األولى: :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  723المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة

التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة في ميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،طبقا لممحق
ىذا القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة المسيمة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
صيانة صناعية
كيروميكانيؾ
عموـ وتكنولوجيا
أشغاؿ عمومية
أشغاؿ عمومية

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  9أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  725المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1070
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة وىران 1في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 211-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  725المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة وىراف  1في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يـقـــــــرر
المادة األولى: :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  721المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة وىراف  1في ميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،طبقا لممحق
ىذا القرار.
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كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىرافّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة وىران1
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
نظافة وأمف صناعي
نظافة وأمف صناعي
عموـ وتكنولوجيا
البصريات
بصريات وميكانيؾ الدقة

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات
قـرار رقم ّ 1072
في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة البميدة 2في ميدان "آداب ولغات أجنبية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125 -15المعدؿ،
لمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ا
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  4جمادػ الثانية عاـ  1434الموافق  15أبريل سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 162-13ّ
المتضمف إنشاء جامعة البميدة ،2
2013
ّ
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤّرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
المؤرخ في  26مارس 2012
 وبمقتضى القرار رقـ 75ّ
ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف إلحاؽ ليسانس مؤىمة بعنواف جامعة البميدة
المؤرخ في  03جواف 2013
 وبمقتضى القرار رقـ 386ّ
ّ
إلى جامعة البميدة ،2
المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات
 وبمقتضى القرار رقـ 500ّ
المعدؿ،
ليسانس ميداف «آداب ولغات أجنبية»،
ّ
المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالمتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
الجيوية،
ّ
ديسمبر ،2014
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إعداد مرجع
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية"
ّ
 ًتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  11جانفي ،2015
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية"،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة البميدة  ،2في ميداف
"آداب ولغات أجنبية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمك ف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "آداب ولغات أجنبية" ،المؤىمة بعنواف جامعة البميدة  ،2بموجب:
المؤرخ في  14جواف .2154
 القرار رقـ ّ 386ابتداء مف السنة الجامعية .2151-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة البميدة 2
في ميدان " آداب ولغات أجنبية "
التخصص
الفرع
الميدان
لغة انجميزية
لغة انجميزية
لغة فرنسية
لغة فرنسية
آداب ولغات أجنبية
لغة ايطالية
لغة ايطالية

طبيعة
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات
قـرار رقم ّ 1073
في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة في ميدان "آداب ولغات أجنبية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125 -15المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
7
في
خ
المؤر
09
09
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
المتضمف إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  06ماؼ 2009
 وبمقتضى القرار رقـ 84ّ
ّ
 2009 – 2008بجامعة الجمفة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
المؤرخ في  03نوفمبر 2011
 وبمقتضى القرار رقـ 712ّ
ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
المؤرخ في  26مارس 2012
 وبمقتضى القرار رقـ 75ّ
ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  24سبتمبر 2013
 وبمقتضى القرار رقـ 666ّ
ّ
الجامعية  2014 – 2013بجامعة الجمفة،
المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات
 وبمقتضى القرار رقـ 500ّ
المعدؿ،
ليسانس ميداف «آداب ولغات أجنبية»،
ّ
المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالمتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
الجيوية،
ّ
ديسمبر ،2014
المتضمف إعداد مرجع
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية"ّ
تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  11جانفي ،2015
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية"،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016
يـقــــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،في ميداف

"آداب ولغات أجنبية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "آداب ولغات أجنبية" ،المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،بموجب:
المؤرخ في  11ماؼ ،2112
 القرار رقـ ّ 23المؤرخ في  23سبتمبر .2154
 القرار رقـ ّ 111ابتداء مف السنة الجامعية .2151-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة
في ميدان " آداب ولغات أجنبية "
التخصص
الفرع
الميدان
لغة انجميزية
لغة انجميزية
آداب ولغات أجنبية
لغة فرنسية
لغة فرنسية

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات
قـرار رقم ّ 1074
في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت في ميدان "آداب ولغات أجنبية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125 -15المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
271
01
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي-،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  04سبتمبر 2011
 وبمقتضى القرار رقـ 542ّ
ّ
الجامعية  2012 – 2011بجامعة تيارت،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
المؤرخ في  03نوفمبر 2011
 وبمقتضى القرار رقـ 712ّ
ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
المؤرخ في  26مارس 2012
 وبمقتضى القرار رقـ 75ّ
ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات
 وبمقتضى القرار رقـ 500ّ
المعدؿ،
ليسانس ميداف «آداب ولغات أجنبية»،
ّ
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المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات

المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
الجيوية،
ّ
ديسمبر ،2014
المتضمف إعداد مرجع
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية"ّ
تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  11جانفي ،2015
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية"،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016
يـقـــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،في ميداف
"آداب ولغات أجنبية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "آداب ولغات أجنبية" ،المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،بموجب:
المؤرخ في  04سبتمبر .2011
 القرار رقـ ّ 542ابتداء مف السنة الجامعية .2016-2015
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً

كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارتّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت
في ميدان " آداب ولغات أجنبية "

الميدان

الفرع

التخصص

طبيعة

آداب ولغات أجنبية

لغة فرنسية

لغة فرنسية

أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات
قـرار رقم ّ 1075
في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان "آداب ولغات أجنبية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125 -15المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  1غشت 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 139-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في 01جويمية 2009
 وبمقتضى القرار رقـ 149ّ
ّ
الجامعية  2010-2009بجامعة تيزؼ وزو،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  04سبتمبر 2011
 وبمقتضى القرار رقـ 543ّ
ّ
الجامعية 2012-2011بجامعة تيزؼ وزو،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
المؤرخ في  03نوفمبر 2011
 وبمقتضى القرار رقـ 712ّ
ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
المؤرخ في  26مارس 2012
 وبمقتضى القرار رقـ 75ّ
ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات
 وبمقتضى القرار رقـ 500ّ
المعدؿ،
ليسانس ميداف «آداب ولغات أجنبية»،
ّ
المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالمتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
الجيوية،
ّ
ديسمبر ،2014
المتضمف إعداد مرجع
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية"ّ
تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة بومرداس بتاريخ  11جانفي ،2015
المتضمف إكماؿ دراسة
وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية"،
ّ
 ًمطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016
يـقـــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،في ميداف
"آداب ولغات أجنبية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "آداب ولغات أجنبية" ،المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،بموجب:
المؤرخ في  5جويمية ،2112
 القرار رقـ ّ 532المؤرخ في  13سبتمبر .2155
 القرار رقـ ّ 134ابتداء مف السنة الجامعية .2151-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو
في ميدان " آداب ولغات أجنبية "

الميدان
آداب ولغات أجنبية

الفرع

التخصص

طبيعة

لغة انجميزية

لغة انجميزية

أ

لغة فرنسية

لغة فرنسية

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يعدل ممحق القرار رقم  556المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم  1076ال ّ
المتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لتمنراست في ميدان "لغة و أدب عربي"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
مؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  301-05ال ّالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  556المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف المركز الجامعي لتمنراست في ميداف "لغة و أدب عربي"،
يقــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  111المؤرخ في  11أوت  2151والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي لتمنراست في ميداف "لغة و أدب عربي".
المادة  :2يعدؿ ممحق القرار رقـ  111المؤرخ في  11أوت  ،2151عمى النحو التالي:
الميدان

الفرع

لغة و أدب عربي

دراسات نقدية

دراسات لغوية

لسانيات تطبيقية

دراسات أدبية

أدب عربي

التخصص

طبيعة
أ
أ

نقد ودراسات أدبية

أ

كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لتمنراستّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يعدل ممحق القرار رقم  526المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1077
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف في ميدان " لغة وأدب عربي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة  2015والمتضمف
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125-15،المعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومة
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة 2001
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 209-01المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الشمفّ ،
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  526المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة الشمف في ميداف "لغة وأدب عربي" ،المتمـ.
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  526المؤرخ في  05أوت  ،2015المتمـ ،المذكور

أعبله والمتض مف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الشمف في ميداف "لغة وأدب
عربي".
المادة  :2يعدؿ ممحق القرار رقـ  526المؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الميدان

لغة وأدب عربي

الفرع

دراسات نقدية
دراسات لغوية
دراسات ادبية

نقد ومناىج

التخصص

نقد ودراسات أدبية

لسانيات عامة
أدب جزائرؼ

المادة  :3تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ  1149المؤرخ في  10نوفمبر .2015
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة
أ
أ
أ
أ
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كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمفّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس المفتوح
قـرار رقم 1078
ّ
بعنوان السنة الجامعية  2017-2016بجامعة الجزائر 2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذو الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999المتضمفالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي المعدؿ والمتمـ،

وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  340-09المؤرخ في ذو القعدة عاـ  1430الموافق  22أكتوبر سنة 2009المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة بوزريعة،
ّ
وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  184-10المؤرخ في  2شعباف عاـ  1431الموافق  14يوليو سنة 2010المتضمف تغيير تسمية جامعة بوزريعة،
وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبمقتضى القرار رقـ  82المؤرخ في  24فيفرؼ سنة  2015والمتضمف إنشاء لجنة مكمفة بفتح الماستر والذؼيحدد مياميا وتشكيمتيا وسيرىا،
-وبمقتضى القرار رقـ  774المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "أداب ولغات أجنبية"

لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
وبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أبريل سنة  2015والمتضمف إنشاء المجنة الوطنية وتشكيمتياوصبلحياتيا وسيرىا،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل المنعقدة بمقر و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،بتاريخ 25جويمية .2016
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا الق ارر إلى تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس المفتوح بعنواف السنة الجامعية
 2017-2016بجامعة الجزائر  ،2طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر ،2كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ليسانس

ماستر

ممحق :تأىيل ماستر ذو مسار مدمج لميسانس -جامعة الجزائر 2
السنة الجامعية 2016 - 2015
الميدان

الفرع

آداب ولغات أجنبية

ترجمة

الميدان

آداب ولغات أجنبية

الفرع

ترجمة

التخصص

ترجمة كتابية/ترجمة شفوية:
عربي -فرنسي – انجميزؼ
التخصص

ترجمة كتابية/ترجمة شفوية:
عربي -فرنسي – انجميزؼ

طبيعة
أ

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني
لمؤرخ في  09أوت ،2016
قـرار رقم  1079ا ّ
ّ
السنة الجامعية - 2017-2016بجامعة الجزائر1
المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 209-84ّ
المعدؿ،
المتعمق بتنظيـ وتسيير جامعة الجزائر،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقـــــرر

السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة
المادة األولـى :تؤىل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني ،المفتوحة بعنواف ّ
الجزائر ،5طبقا لممحق ىذا القرار.

يخصو بتطبيق ىذا القرار
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائرّ ،5
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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يهحق :تأهيم نيساَس انفروع رات تسجيم وطُي جايعة انجسائر1
انسُّة انجايعية 2117-2116

انًيذاٌ
علىم انسانيت واجتماعيت

تخصص
إرشاد

انفرع
علىم إسالميت-شريعت

طبيعة
م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني
لمؤرخ في  09أوت ،2016
قـرار رقم  1080ا ّ
ّ
السنة الجامعية - 2017-2016بجامعة بجاية
المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤّرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 218-98ّ
المعدؿ والمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بجاية،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة
المادة األولـى :تؤىل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني ،المفتوحة بعنواف ّ
بجاية ،طبقا لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا القرار
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
كل فيما ّ
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

رياضيات واعبلـ آلي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يهحق :تأهيم نيساَس انفروع رات تسجيم وطُي جايعة بجاية
انسُّة انجايعية 2117-2116
الفرع

رياضيات تطبيقية

تخصص

بحوث عمميات ومساعدة في القرار

طبيعة
ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني
لمؤرخ في  09أوت ،2016
قـرار رقم  1081ا ّ
ّ
السنة الجامعية - 2017-2016بجامعة قسنطينة1
المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتض ّمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 213-84ّ
 1984المتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة
المادة األولـى :تؤىل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني ،المفتوحة بعنواف ّ
قسنطينة ،5طبقا لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ة قسنطينةّ ،5
كل فيما ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
عموـ الطبيعة والحياة

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني جامعة قسنطينة1
السنة الجامعية 2117-2116
ّ
الفرع

عموـ الغذاء

تخصص

عموـ الغذاء

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل ماستر الفروع ذات تسجيل وطني
لمؤرخ في  09أوت ،2016
قـرار رقم  1082ا ّ
ّ
السنة الجامعية - 2017-2016بجامعة قسنطينة1
المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 213-84ّ
 1984المتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة
المادة األولـى :تؤىل ماستر الفروع ذات تسجيل وطني ،المفتوحة بعنواف ّ
قسنطينة ،5طبقا لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينةّ ،5
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
عموـ الطبيعة والحياة

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل ماستر الفروع ذات تسجيل وطني جامعة قسنطينة1
السنة الجامعية 2117-2116
ّ
تخصص
الفرع
بيوتكنولوجيا غذائية
تسيير نوعية الغذاء
عموـ الغذاء
تغذية بشرية
تكنولوجيات غذائية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني
لمؤرخ في  09أوت ،2016
قـرار رقم  1083ا ّ
ّ
السنة الجامعية  - 2017-2016بجامعة تيزي وزو
المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  01غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 139-89ّ
المعدؿ والمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة
المادة األولـى :تؤىل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني ،المفتوحة بعنواف ّ
تيزؼ وزو ،طبقا لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
عموـ اقتصادية والتسيير
وعموـ تجارية

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :تأىيل ليسانس الفروع ذات تسجيل وطني جامعة تيزي وزو
السنة الجامعية 2117-2116
ّ
تخصص
الفرع
محاسبة ومراجعة
محاسبة ومالية
عموـ مالية ومحاسبة
مالية المؤسسة
مالية البنوؾ والتأمينات

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن تأىيل ماستر الفروع ذات تسجيل وطني
لمؤرخ في  09أوت ،2016
قـرار رقم  1084ا ّ
ّ
السنة الجامعية - 2017-2016بجامعة تيزي وزو
المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  01غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 139-89ّ
المعدؿ والمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  13أبريل سنة  2015و
 وبمقتضى القرار رقـ 167ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  21جويمية .2016
 ًيقــــــــــرر

السنة الجػامعيػة  2157-2151بجامعة
المادة األولـى :تؤىل ماستر الفروع ذات تسجيل وطني ،المفتوحة بعنواف ّ
تيزؼ وزو ،طبقا لممحق ىذا القرار.
يخصو بتطبيق ىذا
كل فيما
المــادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
ّ
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان
عموـ اقتصادية
والتسيير وعموـ تجارية

ممحق :تأىيل ماستر الفروع ذات تسجيل وطني جامعة تيزي وزو
السنة الجامعية 2117-2116
ّ
تخصص
الفرع
تدقيق ومراقبة التسيير
مالية المؤسسة
عموـ مالية ومحاسبة
مالية وتأمينات
مالية وبنوؾ

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يعدل ممحق القرار رقم  340المؤرخ في  08سبتمبر 2010
قـرار 1085
ّ
السنة الجامعية  2011-2010بجامعة عنابة
المتضمن تأىيل الماستر المفتوحة بعنوان ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 214-84ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
لسنة
 وبمقتضى القرار رقـ  340المؤرخ في  08سبتمبر  2010والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف ا ّالجامعية  2011-2010بجامعة عنابة.
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ  340المؤرخ في  08سبتمبر  2010والمتضمف

السنة الجامعية  2011-2010بجامعة عنابة.
تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف ّ
المادة  :2يعدؿ ممحق القرار رقـ  340المؤرخ في  08سبتمبر  ،2010عمى النحو التالي:
الميدان

عموـ انسانية واجتماعية

الفرع

عموـ انسانية -عموـ االعبلـ واالتصاؿ

التخصص

عبلقات عامة واشيار

طبيعة
أ

.....................................الباقي بدوف تغيير.....................................
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  726المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1086
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 210-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  726المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة ورقمة في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،ّ
مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر

المادة األولى: :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  726المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة في ميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،طبقا لممحق ىذا
القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة ورقمة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»

الفرع

الميدان

آلية

التخصص

أداتية بترولية

ـ

ىندسة مدنية

مراقبة ومتابعة منشآت الخرسانة المسمحة

ـ

محروقات

محروقات

أ

رؼ

عموـ وتكنولوجيا

طبيعة

صناعات بتروكيمياوية
أشغاؿ عمومية

معالجة وتصفية المياه
تكرير وبتروكيمياء
أشغاؿ عمومية

ـ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  728المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1087
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المتضمف
محرـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 10-09ّ
إنشاء جامعة سعيدة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  728المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة سعيدة في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،ّ
مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر
المادة األولى: :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  728المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة

التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة في ميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،طبقا لممحق ىذا
القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

عموـ وتكنولوجيا

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة سعيدة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

أشغاؿ عمومية

أشغاؿ عمومية

التخصص

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  729المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1088
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سطيف 1في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 140-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  729المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة سطيف  1في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إكماؿ دراسة
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،ّ
مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  729المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة

التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سطيف 1في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق
ىذا القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيفّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
عموـ وتكنولوجيا

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة سطيف 1
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

ىندسة ميكانيكية

اتصاالت سمكية وال سمكية

أشغاؿ عمومية

طاقوية

التخصص

طبيعة
أ
أ

اتصاالت سمكية وال سمكية

أ

أشغاؿ عمومية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  731المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1089
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ272-01ّ
المتمـ،
ضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
ّ
المعدؿ و ّ
 2001المت ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  731المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة سكيكدة في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،ّ
مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  731المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة في ميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،طبقا لممحق
ىذا القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان
عموـ وتكنولوجيا

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة سكيكدة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

ىندسة صناعية

ىندسة ميكانيكية

نظافة وأمف صناعي
أشغاؿ عمومية

ىندسة صناعية

التخصص

طبيعة
أ
أ

ىندسة المواد

أ

نظافة وأمف صناعي

أ

أشغاؿ عمومية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  734المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1090
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

لمؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15ا ّالحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 271-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  734المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة تيارت في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،ّ
مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016

يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  734المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تيارت في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا
القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارت ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

عموـ وتكنولوجيا

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة تيارت
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

صيانة صناعية

كيروميكانيؾ

التخصص

طبيعة
أ
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  735المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1091
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  1غشت 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 139-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  735المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة تيزؼ وزو في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".

 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

المتضمف إكماؿ دراسة
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،ّ
مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر
المادة األولى: :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  735المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو في ميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،طبقا لممحق
ىذا القرار.

كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزو ّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

عموـ وتكنولوجيا

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة تيزي وزو
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

صيانة صناعية

كيروميكانيؾ

ىندسة بيوطبية
رؼ

أ

ىندسة بيوطبية

اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

التخصص

طبيعة
أ

رؼ

أ
أ

اتصاالت سمكية وال سمكية

أ

أشغاؿ عمومية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  736المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1092
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 138-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  736المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة تممساف في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".

 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

المتضمف إكماؿ دراسة
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،ّ
مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر
المادة األولى: :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  736المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تممساف في ميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،طبقا لممحق

ىذا القرار.

كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممساف ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة تممسان
الميدان
عموـ وتكنولوجيا

في ميدان «عموم وتكنولوجيا»

الفرع

صيانة صناعية

كيروميكانيؾ
ىندسة مدنية

ىندسة ميكانيكية
أشغاؿ عمومية

التخصص

طبيعة
أ

م

ىندسة العمرات

م

تمحيـ

أ

أشغاؿ عمومية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  737المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1093
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان " عموم وتكنولوجيا "

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 210-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  737المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".

 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

المتضمف إكماؿ دراسة
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا"،ّ
مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر
المادة األولى: :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  737المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا في ميداف "عموـ

وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

كل فيما
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجياّ ،
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
طبيعة
التخصص
الفرع
الميدان
آلية
عموـ وتكنولوجيا

كيروميكانيؾ

كيروتقني
ىندسة بيوطبية
اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

م

إلكترونيؾ و آلية
كيروتقني و آلية
صيانة صناعية

كيروتقني وآالت كيربائية
ىندسة بيوطبية
إلكترونيؾ واتصاالت سمكية والسمكية
أشغاؿ عمومية

م
أ
م
أ
م
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  738المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1094
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
لمعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،ا ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 212-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  738المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،ّ
مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر
المادة األولى: :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  738المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا في ميداف " عموـ وتكنولوجيا
" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
كل فيما يخصو
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
ىندسة صناعية
ىندسة صناعية
تكرير وبتروكيمياء
صناعات بتروكيمياوية
عموـ وتكنولوجيا
أشغاؿ عمومية
أشغاؿ عمومية

طبيعة
أ
أ
أ
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  739المؤرخ في  05أوت  ،2015الذي
قـرار رقم 1095
ّ
يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز جامعي لعين تيموشنت في ميدان "عموم وتكنولوجيا"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  06رجب عاـ  1429الموافق  09يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 205-08ّ
المتضمف إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنت،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  739المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف المركز جامعي لعيف تيموشنت في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،ّ
مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر

المادة األولى: :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  739المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز جامعي لعيف تيموشنت في ميداف " عموـ وتكنولوجيا "،
طبقا لممحق ىذا القرار.
كل فيما يخصو
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز جامعي لعيف تيموشنتّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

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 ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان المركز جامعي لعين تيموشنت
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»

الميدان
عموـ وتكنولوجيا

كيروميكانيؾ
إلكترونيؾ

الفرع

أشغاؿ عمومية

كيروميكانيؾ

التخصص

إلكترونيؾ

أ
أ

أ

أشغاؿ عمومية
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  743المؤرخ في  05أوت  ،2015الذي
قـرار 1096
ّ
يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز جامعي لتمنراست في ميدان "عموم وتكنولوجيا"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 301-05ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  743المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف المركز جامعي لتمنراست في ميداف " عموـ وتكنولوجيا ".
 وبمقتضى القرار رقـ  770المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا "،ّ
مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  14-13أفريل  2016وبجامعة بشار بتاريخ  30-29ماؼ .2016
يقــــرر

المادة األولى: :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  743المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز جامعي لتمنراست في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا
لممحق ىذا القرار.
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :2يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز جامعي لتمنراست ّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :إتمام مطابقة التكوينات في الميسانس بعنوان المركز الجامعي لتمنراست
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
إلكترونيؾ
إلكترونيؾ
عموـ وتكنولوجيا

طبيعة
أ
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يعدل ممحق القرار رقم  664المؤرخ في  05أوت  ،2015 ،الذي يتضمن
قـرار رقم 1097
ّ
مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف في ميدان "عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 209-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ 664المؤرخ في  05أوت 2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوافجامعة الشمففي ميداف "عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية".
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل ممحق القرار رقـ 664المؤرخ في  05أوت  ،2015المذكور

أعبلىوالمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الشمف في ميداف "عموـ
اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية".
المادة  :2يعدؿ ممحق القرار رقـ  664المؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الميدان

عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

الفرع

عموـ تجارية

تجارة دولية

التخصص

طبيعة

تسويق

أ
أ
أ

تسويق الخدمات

......................................الباقي بدوف تغيير...................................
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمفّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  666المؤرخ في  05أوت  ،2015الذي يتضمن
قـرار رقم 1098
ّ
مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة في ميدان " عموم اقتصادية والتسيير وعموم تجارية "

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 09-09المؤرخ في ّ 7
ّ
المتضمف إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  666المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانسبعنواف جامعة الجمفة في ميداف " عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية"،

2015
2009
2013
المؤىمة

يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  666المؤرخ في  05أوت  ،2015المذكور أعبله
والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة في ميداف " عموـ اقتصادية
والتسيير وعموـ تجارية ".
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المادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  666المؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الفرع
عموـ تجارية

الميدان
عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية

التخصص
تجارة دولية

طبيعة
أ

....................................الباقي بدوف تغيير.........................................
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  633المؤرخ في  05أوت 2015
قـرار رقم 1099
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة األغواط في ميدان "آداب ولغات أجنبية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 270-01ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
 2001و
ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  633المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة األغواط في ميداف "آداب ولغات أجنبية".
المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف إكماؿ دراسة
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية"،ّ
مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية
لمميداف ،المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  633المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة
التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة األغواط في ميداف " آداب ولغات أجنبية ".
المادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  633المؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الميدان
آداب ولغات أجنبية

الفرع
لغة انجميزية

التخصص
لغة انجميزية

طبيعة
أ

.......................................الباقي بدوف تغيير......................................
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواطّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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قـرار رقم  1100مؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن تحديد مدونة الفروع لميدان
"ىندسة معمارية ،عمران ومين المدنية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99المؤرخ في  18ذو الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999المتضمفالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  208-01المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة 2001المحدد لمياـ وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003المحدد لمياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005المحدد لمياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08مؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008يتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  176-16المؤرخ في  9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 وبمقتضى القرار رقـ  129المؤرخ في  4جواف  2005المتضمف إنشاء ،تكويف ،صبلحيات وسير المجنة الوطنيةلمتأىيل،
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012المتضمف إنشاء ،تكويف ،تنظيـ وسير المجنة البيداغوجيةالوطنية لمميداف،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء أقساـ اليندسة المعمارية والعمراف وتسيير التقنيات الحضرية وجغرافيا وتييئةاألقاليـ ،المنعقد بالمدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف بتاريخ  13ماس .2016
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل المنعقدة بمقر و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،بتاريخ 25جويمية .2016
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد مدونة الفروع لميداف " ىندسة معمارية ،عمراف وميف المدنية " لنيل
شيادة الميسانس وشيادة الماستر.
المادة  :2تحدد مدونة الفروع لميداف " ىندسة معمارية ،عمراف وميف المدنية " طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ورؤساء الندوات الجيوية لمجامعات ورؤساء مؤسسات
التعميـ والتكويف العالييف ،كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ
العالي والبحث العممي.
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ممحق :مدونة الفروع لميدان "ىندسة معمارية ،عمران ومين المدنية"
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر
ىندسة معمارية
عمراف
إدارة المشاريع وبناء
إدارة المشاريع وبناء
تسيير التقنيات الحضرية
جيومتر  -طوبوغراؼ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار 1101
ّ
بعنوان جامعة الجمفة في ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 09-09المؤرخ في ّ 7
ّ
المتضمف إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  06ماؼ 2009
 وبمقتضى القرار رقـ 84ّ
ّ
 2009 – 2008بجامعة الجمفة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر ،2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس ،2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  494المؤرخ في  28جويمية  ،2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"،
ّ
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  24سبتمبر 2013
 وبمقتضى القرار رقـ 666ّ
ّ
الجامعية  2014 – 2013بجامعة الجمفة،
 بمقتضى القرار رقـ  499المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 بمقتضى القرار رقـ  607المؤرخ في  24جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادةليسانس في ميداف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "نشاط بدني ورياضي مكيف"،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى القرار رقـ  608المؤرخ في  24جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادةليسانس في ميداف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "إدارة و تسيير رياضي"،
 بمقتضى القرار رقـ  609المؤرخ في  24جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادةليسانس في ميداف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "إعبلـ و اتصاؿ رياضي"،
 بمقتضى القرار رقـ  643المؤرخ في  24جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادةليسانس في ميداف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "نشاط بدني رياضي تربوؼ"،
 بمقتضى القرار رقـ  644المؤرخ في  24جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادةليسانس في ميداف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" فرع "تدريب رياضي"،
 بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"المتضمف إعداد مرجع تخصصات الميسانس المنعقد بجامعة قسنطينة  1بتاريخ  15ديسمبر ،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"،المتضمف دراسة مطابقة تكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة سطيف 2بتاريخ  10و 11مارس .2015
يــقـــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،في ميداف
المادة

المادة

المادة
المادة

"عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" ،المؤىمة بعنواف
جامعة الجمفة ،بموجب:
المؤرخ في  06ماؼ ،2009
 القرار رقـ ّ 84 القرار رقـ  666المؤرخ في  24سبتمبر.2013ابتداء مف السنة الجامعية .2016-2015
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة
في ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"
التخصص
الفرع
الميدان
عموـ وتقنيات النشاطات البدنية نشاط بدني رياضي تربوؼ
التربية وعمـ الحركة
والرياضية
التدريب الرياضي التنافسي
تدريب رياضي

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  606المؤرخ في  05أوت  ،2015الذي يتضمن
قـرار رقم 1102
ّ
مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم في ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 220-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  606المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف جامعة مستغانـ في ميداف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"،
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  606المؤرخ في  05أوت  ،2015المذكور أعبله
والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ في ميداف " عموـ وتقنيات
النشاطات البدنية والرياضية".
المادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  606المؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الميدان
عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

الفرع
إدارة وتسيير رياضي

طبيعة
التخصص
أ
تسيير الموارد البشرية والمنشآت الرياضية

.......................................الباقي بدوف تغيير.....................................

كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  614المؤرخ في  05أوت ،2015
قـرار رقم 1103
ّ
الذي يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لمبيض في ميدان
"عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق  09سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 204-10ّ
المتضمف إنشاء المركز الجامعي لمبيض،
2010
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  614المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنواف المركز الجامعي بالبيض في ميداف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"،
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  614المؤرخ في  05أوت  ،2015المذكور أعبله
والمتضمف مطابقة ال تكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي لمبيض في ميداف " عموـ
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ".
المادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  614المؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الميدان
عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

الفرع
نشاط بدني رياضي تربوؼ

التخصص
التربية وعمـ الحركة

طبيعة
أ

........................................الباقي بدوف تغيير.......................................
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بالبيضّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم 1104
ّ
بعنوان المركز الجامعي لمبيض في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ّ 125 -15المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  30رمضاف عاـ  1431الموافق  9سبتمبر سنة 2010
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 204-10ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
المؤرخ في  03نوفمبر 2011
 وبمقتضى القرار رقـ 712ّ
ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
المؤرخ في  26مارس 2012
 وبمقتضى القرار رقـ 75ّ
ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات
 وبمقتضى القرار رقـ 498ّ
ليسانس ميداف «عموـ الطبيعة والحياة»،
المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 506ّ
والحياة" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  24جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة
 وبمقتضى القرار رقـ 637ّ
ليسانس في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" فرع " عموـ فبلحية "،
المؤرخ في  24جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة
 وبمقتضى القرار رقـ 638ّ
ليسانس في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" " فرعي "عموـ بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "،
المتضمف تسوية الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01جويمية 2015
 وبمقتضى القرار رقـ 314ّ
ّ
الجامعية  2013 – 2012بالمركز الجامعي بالبيض،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13أكتوبر 2015
 وبمقتضى القرار رقـ 1024ّ
ّ
الجامعية  2016 – 2015بالمركز الجامعي بالبيض،
 وبناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناء عمى م حضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ الطبيعة والحياة" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة بومرداس ،بتاريخ  09و 10مارس ،2015
 وبناء 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  23 22أبريل .2015
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي لمبيض ،في
ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي لمبيض،
بموجب:
المؤرخ في  01جويمية 2015
 القرار رقـ ّ 314المؤرخ في  13أكتوبر .2015
 القرار رقـ ّ 1024ابتداء مف السنة الجامعية .2016-2015
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي لمبيضّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لمبيض
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "
الفرع

الميدان

البيئة و المحيط

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية

التخصص

عمـ البيئة والمحيط
بيوكيمياء

مكروبيولوجيا

طبيعة
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتمم ممحق القرار رقم  763المؤرخ في  05أوت  ،2015الذي
قـرار رقم 1105
ّ
يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15ا ّالمعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 247-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
ي
ف
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  05أوت  2015والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
 وبمقتضى القرار رقـ 763ّ
بعنواف جامعة خميس مميانة في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة"
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى إتماـ ممحق القرار رقـ  763المؤرخ في  05أوت  ،2015المذكور أعبله
والمتضمف مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف بعنواف جامعة خميس مميانة في ميداف
"عموـ الطبيعة والحياة".
المادة  :2يتمـ ممحق القرار رقـ  763المؤرخ في  05أوت  ،2015عمى النحو التالي:
الميدان
عموـ الطبيعة والحياة

الفرع
عمـ األحياء المائية البحرية والقارية

التخصص
تربية األحياء المائية واألسماؾ

طبيعة
أ

..................................الباقي بدوف تغيير......................................
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
قـرار رقم 1106
ّ
بعنوان جامعة الجمفة في ميدان "لغة وأدب عربي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15ّ
الحكومة،المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 09-09المؤرخ في ّ 7
ّ
المتضمف إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  08سبتمبر 2010
 وبمقتضى القرار رقـ 339ّ
ّ
الجامعية  2011 – 2010بجامعة الجمفة،
المتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  04سبتمبر 2011
 وبمقتضى القرار رقـ 511ّ
ّ
الجامعية  2012 – 2011بجامعة الجمفة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر 2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس 2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  501المؤرخ في  28جويمية  2013الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشياداتالمعدؿ،
ليسانس ميداف «لغة وأدب عربي»،
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  504المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف " لغة وأدب عربي "لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  615المؤرخ في  24جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادةليسانس في ميداف " لغة وأدب عربي " فرع "دراسات نقدية"،
 وبمقتضى القرار رقـ  616المؤرخ في  24جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادةليسانس في ميداف " لغة وأدب عربي " فرع "دراسات لغوية"،
 وبمقتضى القرار رقـ  617المؤرخ في  24جويمية  2014الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادةليسانس في ميداف " لغة وأدب عربي " فرع "دراسات أدبية"،
 وبناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تبسة بتاريخ  07و 08جانفي ،2015
 وبناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الجزائر  2بتاريخ  22جواف .2015
يقــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،في ميداف "لغة
وأدب عربي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 "لغة وأدب عربي" ،المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،بموجب:
المؤرخ في  08سبتمبر ،2010
 القرار رقـ ّ 339المؤرخ في  04سبتمبر .2011
 القرار رقـ ّ 511ابتداء مف السنة الجامعية .2016-2015
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة
في ميدان " لغة وأدب عربي "

الميدان

الفرع

لغة وأدب عربي

دراسات أدبية

التخصص

دراسات لغوية

لسانيات عامة

دراسات نقدية

نقد ودراسات أدبية

طبيعة

أدب عربي

أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1107
ّ
بعنوان جامعة أدرار في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق 18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ269-01ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  563المؤرخ في  04سبتمبر  2011المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012-2011بجامعة أدرار ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  284المؤرخ في  01أكتوبر 2012المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013-2012بجامعة أدرار ،
المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 504ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة أدرار ،في ميداف «لغة
وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة أدرار ،بموجب:
 القرار رقـ  563المؤرخ في  04سبتمبر 2011 القرار رقـ  284المؤرخ في  01أكتوبر2012ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أدرارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
لغة وأدب عربي

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أدرار
في ميدان «لغة وأدب عربي»
الفرع

دراسات لغوية
دراسات أدبية

تعميمية المغات

التخصص

طبيعة
أ

أدب جزائرؼ

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1108
ّ
بعنوان جامعة الجزائر 2في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  03ذؼ القعدة عاـ  1430الموافق  22أكتوبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 340-09ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة بوزريعة،
2009
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الد ارسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  184-10المؤرخ في  2شعباف عاـ  1431الموافق  14يوليو سنة 2010المتضمف تغيير تسمية جامعة بوزريعة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  312المؤرخ في  07سبتمبر  2010المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2011-2010بجامعة الجزائر ،2
 وبمقتضى القرار رقـ  564المؤرخ في  04سبتمبر  2011المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012-2011بجامعة الجزائر ،2
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  595المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة الجزائر ،2
لمؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ  504ا ّلنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  772المؤرخ في  12أوت  2014المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2015-2014بجامعة الجزائر ،2
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 وبمقتضى القرار رقـ  894المؤرخ في  03أكتوبر  2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2016-2015بجامعة الجزائر ،2
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر  ،2في ميداف
«لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر  ،2بموجب:
 القرار رقـ  312المؤرخ في  07سبتمبر 2010 القرار رقـ  564المؤرخ في  04سبتمبر 2011 القرار رقـ  595المؤرخ في  24سبتمبر 2013 القرار رقـ  772المؤرخ في  12أوت 2014 القرار رقـ  894المؤرخ في  03أكتوبر 2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر ّ ،2
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الجزائر 2
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
الميدان
نقد حديث ومعاصر
دراسات نقدية
تعميمية المغات
لسانيات تطبيقية
دراسات لغوية
لسانيات عامة
لغة وأدب عربي
أدب جزائرؼ
أدب عربي قديـ
دراسات أدبية
أدب مقارف وعالمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـ
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طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1109
ّ
بعنوان جامعة عنابة في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999وال
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 214-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08المؤّرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  340المؤرخ في  08سبتمبر  2010المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2011 -2010بجامعة عنابة،

 وبمقتضى القرار رقـ  566المؤرخ في  04سبتمبر  2011المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012 -2011بجامعة عنابة،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 وبمقتضى القرار رقـ  597المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014 -2013بجامعة عنابة،

 وبمقتضى القرار رقـ  482المؤرخ في  15جويمية  2014المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2015 -2014بجامعة عنابة،

المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 504ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة عنابة  ،في ميداف «لغة
وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،بموجب:
 القرار رقـ  340المؤرخ في  08سبتمبر 2010 القرار رقـ  566المؤرخ في  04سبتمبر 2011 القرار رقـ  597المؤرخ في  24سبتمبر 2013 القرار رقـ  482المؤرخ في  15جويمية 2014ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة عنابة
في ميدان «لغة وأدب عربي»

لغة وأدب عربي

الفرع

دراسات نقدية
دراسات لغوية
دراسات أدبية

التخصص

طبيعة

نقد حديث ومعاصر

أ

لسانيات عامة

أ

لسانيات تطبيقية
أدب عربي قديـ

أدب عربي حديث ومعاصر

أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1110
ّ
بعنوان جامعة باتنة 1في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

609

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في 29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  1غشت سنة 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 136-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنّشاء جامعة باتنة
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  598المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014 -2013بجامعة باتنة،
المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 504ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة باتنة ،1في ميداف «لغة

وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة باتنة  ،بموجب:
 القرار رقـ  598المؤرخ في  24سبتمبر 2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنةّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة باتنة1
في ميدان «لغة وأدب عربي»

لغة وأدب عربي

الفرع

دراسات لغوية
دراسات أدبية

التخصص

لسانيات تطبيقية

طبيعة

أدب عربي حديث ومعاصر

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1111
ّ
بعنوان جامعة بشار في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
المؤرخ في  7محرـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 07-09ّ
ّ
المتمـ،
ّإنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  24سبتمبر 2013
 وبمقتضى القرار رقـ 599ّ
ّ
الجامعية  2014 – 2013بجامعة بشار،
المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 504ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،في ميداف «لغة

وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،بموجب:
المؤرخ في  24سبتمبر 2013
 القرار رقـ ّ 599ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بشارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بشار
في ميدان «لغة وأدب عربي»

الميدان

الفرع

لغة وأدب عربي

دراسات لغوية

دراسات نقدية
دراسات أدبية

التخصص

نقد حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ

لسانيات تطبيقية

أ

أدب عربي حديث ومعاصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1112
ّ
بعنوان جامعة بجاية في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 218-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنّشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  140المؤرخ في  07أوت  2008المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2009-2008بجامعة بجاية،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 504ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،في ميداف «لغة

وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،بموجب:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 القرار رقـ  140المؤرخ في  07أوت 2008ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
لغة وأدب عربي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بجاية
في ميدان " لغة وأدب عربي "
التخصص
الفرع
لسانيات عربية
دراسات لغوية
لسانيات الخطاب
أدب عربي قديـ
دراسات أدبية
أدب عربي حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1113
ّ
بعنوان جامعة بسكرة في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 219-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
208
01
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في 07سبتمبر  2010المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 301ّ
الجامعية  2011-2010بجامعة بسكرة ،المعدؿ،
المؤرخ في  04سبتمبر  2011المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 -وبمقتضى القرار رقـ 569ّ
الجامعية  2012-2011بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 504ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في 15جويمية  2014المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 486ّ
الجامعية  2015-2014بجامعة بسكرة ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،في ميداف «لغة
وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،بموجب:
المؤرخ في 07سبتمبر  ،2010المعدؿ
 القرار رقـ ّ 301المؤرخ في  04سبتمبر  ،2011المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 569المؤرخ في 15جويمية 2014
 القرار رقـ ّ 486ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

لغة وأدب عربي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
نقد حديث ومعاصر
دراسات نقدية
لسانيات تطبيقية
دراسات لغوية
لسانيات عربية
أدب عربي قديـ
دراسات أدبية
أدب عربي حديث ومعاصر
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1114
ّ
بعنوان جامعة البميدة 2في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  4جمادػ الثانية عاـ  1434الموافق  15أبريل سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 162-13ّ
المتضمف إنشاء جامعة البميدة ،2
2013
ّ
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  387المؤرخ في  03جواف  2013المتضمف إلحاؽ ماستر مؤىمة بعنواف السنة الجامعية 2014-2013بجامعة البميدة  ،2المعدؿ ،والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  603المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة البميدة  ،2المعدؿ،
المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 504ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-26أفريل .2016
يقــــــرر
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البميدة ،2في ميداف
«لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة البميدة  ،2بموجب:
 القرار رقـ  387المؤرخ في  03جواف  ،2013المعدؿ والمتمـ القرار رقـ  603المؤرخ في  24سبتمبر  ، 2013المعدؿابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان
لغة وأدب عربي

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البميدة2
في ميدان «لغة وأدب عربي»
الفرع

دراسات نقدية

دراسات لغوية
دراسات أدبية

التخصص

نقد حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ

تعميمية المغات

أ

لسانيات عربية

أ

أدب عربي حديث ومعاصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1115
ّ
بعنوان جامعة برج بوعريريج في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في 14رجب عاـ 1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 244-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  576المؤرخ في  04سبتمبر  2011المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012 -2011بالمركز الجامعي برج بوعريريج ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 504ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج ،في
المادة

المادة

المادة
المادة

ميداف «لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج،
بموجب:
 القرار رقـ  576المؤرخ في  04سبتمبر 2011ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة برج بوعريريجّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة برج بوعريريج
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
الميدان
نقد حديث ومعاصر
دراسات نقدية
لغة وأدب عربي
أدب عربي حديث ومعاصر
دراسات أدبية

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1116
ّ
بعنوان جامعة البويرة في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 241-12ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة البويرة،
ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  605المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014 -2013بجامعة البوبرة ،المعدؿ،
المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 504ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-26أفريل .2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،في ميداف «لغة
المادة

المادة
المادة
المادة

وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة البويرة  ،بموجب:
 القرار رقـ  605المؤرخ في  24سبتمبر  ،2013المعدؿابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالج ازئر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
لغة وأدب عربي

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البويرة
في ميدان «لغة وأدب عربي»
الفرع

دراسات نقدية

دراسات لغوية
دراسات أدبية

التخصص

نقد حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ

لسانيات تطبيقية

أ

أدب عربي حديث ومعاصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1117
ّ
بعنوان جامعة بومرداس في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،ال ّ
معدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  7صفر عاـ  1419الموافق  2يونيو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 189-98ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  643المؤرخ في  09أكتوبر  2011المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012-2011بجامعة بومرداس،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 504ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس ،في ميداف
«لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس  ،بموجب:
 القرار رقـ  643المؤرخ في  09أكتوبر 2011ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداس ّ ،
القرار الذؼ 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 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

الميدان
لغة وأدب عربي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
لسانيات عامة
دراسات لغوية
أدب عربي قديـ
دراسات أدبية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1118
ّ
بعنوان جامعة الشمف في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 209-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  572المؤرخ في  04سبتمبر  2011المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012 -2011بجامعة الشمف  ،المعدؿ،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  295المؤرخ في  01أكتوبر  2012المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013 -2012بجامعة الشمف  ،المعدؿ،

 وبمقتضى القرار رقـ  607المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014 -2013بجامعة الشمف ،

 وبمقتضى القرار رقـ  776المؤرخ في  07أكنوبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014 -2013بجامعة الشمف ،

المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 504ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،في ميداف «لغة
وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة الشمف  ،بموجب:
 القرار رقـ  572المؤرخ في  04سبتمبر  ،2011المعدؿ القرار رقـ  295المؤرخ في  01أكتوبر  ،2012المعدؿ القرار رقـ  607المؤرخ في  24سبتمبر 2013 القرار رقـ  776المؤرخ في  07أكنوبر 2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمفّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الشمف
في ميدان «لغة وأدب عربي»

لغة وأدب عربي

الفرع

دراسات نقدية
دراسات لغوية
دراسات أدبية

التخصص

نقد حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ

لسانيات عربية

أ

لسانيات عامة

أدب جزائرؼ

أ
أ

أدب عربي حديث ومعاصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1119
ّ
بعنوان جامعة قسنطينة 1في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  24ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 213-84ّ
المتمـ،
 1984والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا ،المعّدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  315المؤرخ في  06ماؼ  2013المتضمف الحاؽ الماستر المؤىمة بعنواف جامعةقسنطينة إلى جامعة قسنطينة ،1
المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 504ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة  ،1في ميداف
«لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة  ،1بموجب:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 القرار رقـ  315المؤرخ في  06ماؼ 2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة ّ ،1
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 1
في ميدان «لغة وأدب عربي»
الفرع

دراسات لغوية
لغة وأدب عربي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

دراسات أدبية

لسانيات تطبيقية

التخصص

طبيعة
أ
أ

لسانيات عربية

أ

أدب عربي قديـ

أ

أدب عربي حديث ومعاصر
أدب مقارف وعالمي

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1120
ّ
بعنوان جامعة الجمفة في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 09-09المؤرخ في ّ 7
ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  611المؤرخ في  24سبتمبر 2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة الجمفة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 504ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الب يداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-26أفريل .2016

يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،في ميداف «لغة
وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد

المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة  ،بموجب:
 -القرار رقـ  611المؤرخ في  24سبتمبر2013

ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة
في ميدان " لغة وأدب عربي "

الميدان
لغة وأدب عربي

الفرع
دراسات لغوية
دراسات أدبية

لسانيات عربية

التخصص

طبيعة
أ

لسانيات الخطاب

أ

أدب عربي حديث ومعاصر

أ

أ

أدب عربي قديـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1121
ّ
بعنوان جامعة أدرار في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق 18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ269-01ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2001و
ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  284المؤرخ في  01أكتوبر 2012المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013-2012بجامعة أدرار،
 وبمقتضى القرار رقـ  478المؤرخ في  15جويمية  2014المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2015 -2014بجامعة أدرار،
 وبمقتضى القرار رقـ  893المؤرخ في  03أكتوبر  2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2016 -2015بجامعة أدرار،
المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة أدرار ،في ميداف «آداب
ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة أدرار ،بموجب:
 القرار رقـ  284المؤرخ في  01أكتوبر2012 القرار رقـ  478المؤرخ في  15جويمية 2014 القرار رقـ  893المؤرخ في  03أكتوبر 2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أدرارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
آداب ولغات أجنبية

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أدرار
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
الفرع

لغة انجميزية
لغة فرنسية

لسانيات

التخصص

طبيعة
أ
أ

أدب وحضارة

أ

تعميمية المغات األجنبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1122
ّ
بعنوان جامعة الجزائر 2في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  03ذؼ القعدة عاـ  1430الموافق  22أكتوبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 340-09ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة بوزريعة،
2009
ّ
ّ
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  184-10المؤرخ في  2شعباف عاـ  1431الموافق  14يوليو سنة 2010المتضمف تغيير تسمية جامعة بوزريعة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  312المؤرخ في  07سبتمبر  2010المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2011-2010بجامعة الجزائر ،2
 وبمقتضى القرار رقـ  564المؤرخ في  04سبتمبر  2011المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012-2011بجامعة الجزائر ،2
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  595المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة الجزائر ،2
 و بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  07أكتوبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة الجزائر ،2
 وبمقتضى القرار رقـ  894المؤرخ في  03أكتوبر  2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2016-2015بجامعة الجزائر ،2
المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقةعمى م واءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر ،2في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "آداب ولغات أجنبية" ،المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر ،2بموجب:
 القرار رقـ  312المؤرخ في  07سبتمبر 2010 القرار رقـ  564المؤرخ في  04سبتمبر 2011 القرار رقـ  595المؤرخ في  24سبتمبر 2013 القرار رقـ  773المؤرخ في  07أكتوبر 2013 القرار رقـ  894المؤرخ في  03أكتوبر 2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائرّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحق :مواءمة
الميدان

الفرع
لغة ألمانية
لغة انجميزية
لغة إسبانية
لغة فرنسية

آداب ولغات
أجنبية

لغة ايطالية
لغة روسية

ترجمة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الجزائر 2
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
التخصص
لغة وثقافة
تعميمية المغات األجنبية
أدب وحضارة

تعميمية المغات األجنبية
أدب وحضارة
عموـ المغة
لغة وثقافة
لغة وثقافة
عربية  -ألمانية  -عربية
الترجمة الكتابية والشفوية عربية  -انجميزية  -عربية
الترجمة الكتابية والشفوية عربية  -اسبانية  -عربية
الترجمة الكتابية والشفوية عربية  -فرنسية  -عربية
عربية  -روسية  -عربية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1123
ّ
بعنوان جامعة عنابة في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 214-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08المؤّرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  286المؤرخ في  01أكتوبر  2012المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013 -2012بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  597المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014 -2013بجامعة عنابة،
المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة عنابة  ،في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،بموجب:
 القرار رقـ  286المؤرخ في  01أكتوبر 2012 القرار رقـ  597المؤرخ في  24سبتمبر 2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

آداب ولغات أجنبية

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة عنابة
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
التخصص
الفرع
أدب وحضارة
لغة انجميزية
عموـ المغة
التعميمية والمغات التطبيقية
لغة فرنسية
لغة وثقافة
أدب وحضارة
لغة ايطالية
عربية-إنجميزية -عربية
ترجمة

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1124
ّ
بعنوان جامعة باتنة 2في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو سنة 2015
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 180-15ّ
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة ،2
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  139المؤرخ في  07أوت  2008المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2009-2008بجامعة باتنة ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  598المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014 -2013بجامعة باتنة،
المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 -24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة باتنة  ،2في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة باتنة ،بموجب:
 القرار رقـ  139المؤرخ في  07أوت  ،2008المعدؿ القرار رقـ  598المؤرخ في  24سبتمبر 2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 2
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
التخصص
الفرع
الميدان
لسانيات و لغات تطبيقية
لغة انجميزية
تعميمية المغات األجنبية
آداب ولغات أجنبية
األدب والمقاربات مابيف المعارؼ العممية
لغة فرنسية
عموـ المغة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـ ـ
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1125
ّ
بعنوان جامعة بشار في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
مؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99ال ّّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
المؤرخ في  7محرـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 07-09ّ
ّ
المتمـ،
ّإنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  24سبتمبر 2013
 وبمقتضى القرار رقـ 599ّ
ّ
الجامعية  2014 – 2013بجامعة بشار،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  03أكتوبر 2015
 وبمقتضى القرار رقـ 899ّ
ّ
الجامعية  2016–2015بجامعة بشار،
المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016

يقــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بشار  ،في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،بموجب:
المؤرخ في  24سبتمبر 2013
 القرار رقـ ّ 599المؤرخ في  03أكتوبر 2015
 القرار رقـ ّ 899ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بشارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بشار
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»

آداب ولغات أجنبية

الفرع

التخصص

تعميمية المغات األجنبية

لغة انجميزية

لغة وثقافة

لغة فرنسية

تعميمية المغات األجنبية

ترجمة

طبيعة
أ
أ
أ

أدب وحضارة

أ
أ

عربية  -انجميزية  -عربية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1126
ّ
بعنوان جامعة بجاية في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 218-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  183المؤرخ في  01جويمية  2009المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2010 -2009بجامعة بجاية  ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  600المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014 -2013بجامعة بجاية ،
 وبمقتضى القرار رقـ  485المؤرخ في  15جويمية  2014المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2015 -2014بجامعة بجاية،
 وبمقتضى القرار رقـ  900المؤرخ في  03أكتوبر  2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2016 -2015بجامعة بجاية،
المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرر رقـ  89المؤرخ في  15سبتمبر  2007المتضمف فتح الماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية ،2008 -2007
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بجاية  ،في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،بموجب:
 القرار رقـ  183المؤرخ في  01جويمية  2009المعدؿ القرار رقـ  600المؤرخ في  24سبتمبر 2013 القرار رقـ  485المؤرخ في  15جويمية 2014 القرار رقـ  900المؤرخ في  03أكتوبر 2015 المقرر رقـ  89المؤرخ في  15سبتمبر 2007ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بجاية
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
الفرع

لغة انجميزية

التخصص

تعميمية المغات األجنبية

طبيعة
أ
أ

لسانيات

أ

أدب وحضارة

تعميمية المغات األجنبية

آداب ولغات أجنبية
لغة فرنسية

أ

لسانيات و لغات تطبيقية

أ

األدب والمقاربات مابيف المعارؼ العممية

أ

عموـ المغة

أ

أدب وحضارة

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1127
ّ
بعنوان جامعة بسكرة في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 219-98ّ
المؤرخ في  13ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

637

األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  07أوت  2008المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 141 2009-2008بجامعة بسكرة  ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  01جويمية  2009المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 184ّ
الجامعية  2010-2009بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في 07سبتمبر  2010المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 301ّ
الجامعية  2011-2010بجامعة بسكرة ،المعدؿ،
المؤرخ في  04سبتمبر  2011المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 -وبمقتضى القرار رقـ 569ّ
الجامعية  2012-2011بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،في ميداف

«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة ال راغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في ىذه
الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد المتبع
مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات الماستر
الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،بموجب:
المؤرخ في  07أوت  ،2008المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 141المؤرخ في  01جويمية  ،2009المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 184النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في 07سبتمبر  ،2010المعدؿ
 القرار رقـ ّ 301المؤرخ في  04سبتمبر  ،2011المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 569ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
آداب ولغات أجنبية

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
الفرع

لغة انجميزية
لغة فرنسية

أدب وحضارة

التخصص

طبيعة
أ
أ

عموـ المغة

أ

تعميمية المغات األجنبية

أ

أدب وحضارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1128
ّ
بعنوان جامعة البميدة  2في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  4جمادػ الثانية عاـ  1434الموافق  15أبريل سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 162-13ّ
المتضمف إنشاء جامعة البميدة ،2
2013
ّ
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  387المؤرخ في  03جواف  2013المتضمف إلحاؽ الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البميدةإلى البميدة  ،2المعدؿ ،والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  603المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة البميدة  ،2المعدؿ،
المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البميدة  ،2في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة البميدة ،2بموجب:
 القرار رقـ  387المؤرخ في  03جواف  ،2013المعدؿ والمتمـ القرار رقـ  603المؤرخ في  24سبتمبر  2013المعدؿابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البميدة 2
الميدان
آداب ولغات أجنبية

في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
الفرع

لغة انجميزية
لغة فرنسية
لغة ايطالية

التخصص

طبيعة
أ

تعميمية المغات األجنبية
أدب عاـ ومقارف

أ

تعميمية المغات األجنبية

أ

أ

عموـ المغة
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1129
ّ
بعنوان جامعة برج بوعريريج في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في 14رجب عاـ 1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 244-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  781المؤرخ في  12أوت  2014المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2015 -2014بجامعة برج بوعريريج ،
المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية و ورؤساء المجافالبيداغوجية الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد
يومي  21 – 20فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و- 24
 25فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج ،في
ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
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المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج،

بموجب:
 القرار رقـ  781المؤرخ في  12أوت 2014ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة برج بوعريريجّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة برج بوعريريج
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»

آداب ولغات أجنبية

لغة فرنسية

الفرع

التخصص

تعميمية المغات األجنبية

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1130
ّ
بعنوان جامعة بومرداس في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  7صفر عاـ  1419الموافق  2يونيو سنة 1998
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 189-98ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
208
01
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  143المؤرخ في  07أوت  2008المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2009-2008بجامعة بومرداس،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  643المؤرخ في  09أكتوبر  2011المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012-2011بجامعة بومرداس،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  606المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة بومرداس ،المعدؿ،

 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  07أكتوبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بجامعة بومرداس،

المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)1

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016

يقــــــرر

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس ،في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبي ف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "آداب ولغات أجنبية" ،المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس ،بموجب:
 -القرار رقـ  143المؤرخ في  07أوت 2008

 -القرار رقـ  643المؤرخ في  09أكتوبر 2011

 القرار رقـ  606المؤرخ في  24سبتمبر  ،2013المعدؿ، القرار رقـ  775المؤرخ في  07أكتوبر 2013النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداس ّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان
آداب ولغات أجنبية

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
الفرع

لغة انجميزية
لغة فرنسية

أدب وحضارة

التخصص

طبيعة
أ
أ

عموـ المغة

أ

أدب وحضارة

أ

عموـ المغة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1131
ّ
بعنوان جامعة الشمف في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 209-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  295المؤرخ في  01أكتوبر  2012المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013 -2012بجامعة الشمف  ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  607المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014 -2013بجامعة الشمف،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  907المؤرخ في  03أكتوبر  2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2016 -2015بجامعة الشمف ،
المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،بموجب:
 القرار رقـ  295المؤرخ في  01أكتوبر  ،2012المعدؿ القرار رقـ  607المؤرخ في  24سبتمبر 2013 القرار رقـ  907المؤرخ في  03أكتوبر 2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمف ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الشمف
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
التخصص
الفرع
الميدان
أدب وحضارة
لغة انجميزية
أدب عاـ ومقارف
تعميمية المغات األجنبية
آداب ولغات أجنبية
التعميمية والمغات التطبيقية
لغة فرنسية
أدب وحضارة
عموـ المغة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـ ـ
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طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1132
ّ
بعنوان جامعة قسنطينة 1في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  24ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 213-84ّ
المتمـ،
 1984والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
ضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012والمت ّوالمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  296المؤرخ في  01أكتوبر  2012المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013-2012بجامعة قسنطينة،1
 وبمقتضى القرار رقـ  315المؤرخ في  06ماؼ  2013المتضمف الحاؽ الماستر المؤىمة بعنواف جامعةقسنطينة إلى جامعة قسنطينة ،1
المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016
يقــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة ،1في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "آداب ولغات أجنبية" المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة ،1بموجب:
 القرار رقـ  296المؤرخ في  01أكتوبر 2012 القرار رقـ  315المؤرخ في  06ماؼ 2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينةّ ،1
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 1
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
الفرع

لغة انجميزية

آداب ولغات أجنبية

لغة فرنسية

التخصص

تعميمية المغات األجنبية

طبيعة
أ

لسانيات و لغات تطبيقية

أ

تعميمية المغات األجنبية

أ

أ

أدب وحضارة

لسانيات و لغات تطبيقية

األدب والمقاربات مابيف المعارؼ العممية
أدب عاـ ومقارف

أ

عربية  -انجميزية  -عربية

أ

عموـ المغة
ترجمة

أ

عربية  -فرنسية  -عربية

أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1133
ّ
بعنوان جامعة الوادي في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 243-12ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الوادؼ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  300المؤرخ في  01أكتوبر  2012المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013-2012بجامعة الوادؼ،

المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 774ّ
أجنبية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 26أفريل .2016

يقــــــرر

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ  ،بموجب:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -القرار رقـ  300المؤرخ في  01أكتوبر 2012

ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الوادؼّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الوادي
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»

آداب ولغات أجنبية

الفرع

لغة فرنسية

التخصص

التعميمية والمغات التطبيقية

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1134
ّ
بعنوان جامعة سيدي بمعباس في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 141-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  131المؤرخ في  07أوت  2008المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  202المؤرخ في  01جويمية 2009المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2010-2009بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  305المؤرخ في  07سبتمبر  2010المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2011 -2010بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  560المؤرخ في  04سبتمبر  2011المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012 -2011بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  632المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014 -2013بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  499المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  529المؤرخ في  15جويمية  2014المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2015 -2014بجامعة سيدؼ بمعباس،
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  12أوت  2014المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2015 -2014بجامعة سيدؼ بمعباس،
 وبمقتضى القرار رقـ  887المؤرخ في  03أكتوبر  2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2016 -2015بجامعة سيدؼ بمعباس،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  28 – 27أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس ،في
ميداف «عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس ،بموجب:
 القرار رقـ  131المؤرخ في  07أوت  ، 2008المعدؿ القرار رقـ  202المؤرخ في  01جويمية ، 2009المعدؿ القرار رقـ  305المؤرخ في  07سبتمبر ، 2010المعدؿ القرار رقـ  560المؤرخ في  04سبتمبر ، 2011المعدؿ القرار رقـ  632المؤرخ في  24سبتمبر  ، 2013المعدؿ القرار رقـ  529المؤرخ في  15جويمية 2014 القرار رقـ  752المؤرخ في  12أوت 2014النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 القرار رقـ  887المؤرخ في  03أكتوبر 2015داء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار ابت ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدؼ بمعباسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس
المادة»
في ميدان «عموم ّ
الفرع

كيمياء
المادة
عموـ ّ

كيمياء تطبيقية

التخصص

طبيعة
أ
أ

كيمياء المياه

أ

كيمياء المواد

أ

كيمياء الجزيئات الكمية

كيمياء نظرية و حاسوبية

أ

فيزياء حاسوبية

أ

نانو فيزياء
فيزياء

أ

فيزياء المادة المكثفة

أ

فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة

أ

فيزياء المواد

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1135
ّ
بعنوان جامعة سكيكدة في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 272-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
تضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
والم ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  01جويمية  2009المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 203ّ
الجامعية  2010-2009بجامعة سكيكدة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  07سبتمبر  2010المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 306ّ
الجامعية  2011-2010بجامعة سكيكدة،
المؤرخ في  04سبتمبر  2011المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 561ّ
الجامعية  2012-2011بجامعة سكيكدة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  01أكتوبر  2012المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 320ّ
الجامعية  2013-2012بجامعة سكيكدة،
المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 633ّ
الجامعية  2014-2013بجامعة سكيكدة،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  499المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  28 – 27أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة ،في ميداف

«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة ،بموجب:
المؤرخ في  01جويمية 2009
 القرار رقـ ّ 203المؤرخ في  07سبتمبر 2010
 القرار رقـ ّ 306المؤرخ في  04سبتمبر 2011
 القرار رقـ ّ 561المؤرخ في  01أكتوبر 2012
 القرار رقـ ّ 320المؤرخ في  24سبتمبر 2013
 القرار رقـ ّ 663النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة
المادة»
في ميدان «عموم ّ
الفرع

كيمياء
المادة
عموـ ّ
فيزياء

كيمياء المواد

التخصص

طبيعة
أ
أ

كيمياء عضوية

كيروكيمياء وتآكل

ـ

فيزياء اإلشعاعات

أ

أ

فيزياء المواد

فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت 2016ـ يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1136
ّ
بعنوان جامعة سوق أىراس في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 245-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 634ّ
الجامعية  2014-2013بجامعة سوؽ اىراس،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  499المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة»،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  28 – 27أفريل .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة
المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطم بة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس ،بموجب:
المؤرخ في  24سبتمبر 2013
 القرار رقـ ّ 634ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سوق أىراس
المادة»
في ميدان «عموم ّ
التخصص
الفرع
الميدان
كيمياء تحميمية
كيمياء
كيمياء عضوية
المادة
عموـ ّ
فيزياء اإلشعاعات
فيزياء

طبيعة
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1137
ّ
بعنوان جامعة تبسة في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،المعّدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة 2009
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 08-09ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  07أوت  2008المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 121 2009-2008بالمركز الجامعي بتبسة،
المؤرخ في  01جويمية  2009المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 204ّ
الجامعية  2010-2009بجامعة تبسة ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  499المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  03أكتوبر  2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 890ّ
الجامعية  2016-2015بجامعة تبسة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة»،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  28 – 27أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،في ميداف «عموـ
المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،بموجب:
المؤرخ في  07أوت 2008
 القرار رقـ ّ 121المؤرخ في  01جويمية  ، 2009المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 204المؤرخ في  03أكتوبر 2015
 القرار رقـ ّ 890ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
المادة
عموـ ّ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تبسة
المادة»
في ميدان «عموم ّ
التخصص
الفرع
كيمياء عضوية
كيمياء
فيزياء المادة المكثفة
فيزياء
فيزياء المواد

طبيعة
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1138
ّ
بعنوان جامعة تيارت في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 271-01ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
2001
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01جويمية 2009
 وبمقتضى القرار رقـ 205ّ
ّ
الجامعية  2010 – 2009بجامعة تيارت،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 636ّ
الجامعية  2014-2013بجامعة تيارت  ،المعدؿ،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  499المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2014
 وبمقتضى القرار رقـ 533ّ
ّ
الجامعية  2015 –2014بجامعة تيارت،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة»،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  28 – 27أفريل .2016
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،بموجب:
المؤرخ في  01جويمية 2009
 القرار رقـ ّ 205المؤرخ في  24سبتمبر  ،2013المعدؿ
 القرار رقـ ّ 636المؤرخ في  15جويمية 2014
 القرار رقـ ّ 533ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارتّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

المادة
عموـ ّ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :واءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيارت
المادة»
في ميدان «عموم ّ
التخصص
الفرع
كيمياء المواد
كيمياء
كيمياء عضوية
نانو فيزياء
فيزياء المواد
فيزياء
فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

الثالثي الثالث 2016

657

المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1139
ّ
بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  1غشت 1989
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 139-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  206المؤرخ في  01جويمية  2009المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2010 -2009بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  309المؤرخ في  07سبتمبر  2010المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2011 -2010بجامعة تيزؼ وزو،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  324المؤرخ في  01أكتوبر  2012المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013 -2012بجامعة تيزؼ وزو،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  499المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة»،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  28 – 27أفريل .2016
يقــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،بموجب:

 القرار رقـ  206المؤرخ في  01جويمية 2009 القرار رقـ  309المؤرخ في  07سبتمبر 2010 القرار رقـ  324المؤرخ في  01أكتوبر 2012ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
المادة
عموـ ّ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو
المادة»
في ميدان «عموم ّ
الفرع

كيمياء المحيط

التخصص

طبيعة
أ

كيمياء

كيمياء صيدالنية

أ

فيزياء

نانو فيزياء

أ

أ

كيمياء فيزيائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1140
ّ
بعنوان جامعة تممسان في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999وال
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 138-89ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
1989
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحة
المؤرخ في  15سبتمبر 2007
 وبمقتضى المقرر رقـ 89ّ
ّ
بعنواف السنة الجامعية  2008 – 2007بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  07أوت 2008
 وبمقتضى القرار رقـ 134ّ
ّ
 2009 – 2008بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01جويمية 2009
 وبمقتضى القرار رقـ 207ّ
ّ
الجامعية  2010 – 2009بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  08سبتمبر 2010
 وبمقتضى القرار رقـ 346ّ
ّ
الجامعية  2011 – 2010بجامعة تممساف ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  04سبتمبر 2011
 وبمقتضى القرار رقـ 587ّ
ّ
الجامعية  2012 – 2011بجامعة تممساف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2012
 وبمقتضى القرار رقـ 325ّ
ّ
الجامعية  2013 – 2012بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  24سبتمبر 2013
 وبمقتضى القرار رقـ 638ّ
ّ
الجامعية  2014 – 2013بجامعة تممساف ،المعدؿ،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  499المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  03أكتوبر 2015
 وبمقتضى القرار رقـ 908ّ
ّ
الجامعية  2016 –2015بجامعة تممساف،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة»،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  28 – 27أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة

المادة

المادة
المادة

 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،بموجب:
المؤرخ في  07أوت 2008
 القرار رقـ ّ 134المؤرخ في  01جويمية 2009
 القرار رقـ ّ 207المؤرخ في  08سبتمبر  ،2010المعدؿ
 القرار رقـ ّ 346المؤرخ في  04سبتمبر 2011
 القرار رقـ ّ 587المؤرخ في  01أكتوبر 2012
 القرار رقـ ّ 325المؤرخ في  24سبتمبر  ،2013المعدؿ
 القرار رقـ ّ 638المؤرخ في  03أكتوبر 2015
 القرار رقـ ّ 908المؤرخ في  15سبتمبر 2007
 المقرر رقـ ّ 89ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تممسان
المادة»
في ميدان «عموم ّ
التخصص
الفرع
الميدان
كيمياء تحميمية
كيمياء تطبيقية
كيمياء المحيط
كيمياء المواد
كيمياء المواد الطبيعية
كيمياء الجزيئات الكمية
كيمياء
كيمياء الذرة
كيمياء عضوية
المادة
عموـ ّ
كيمياء صيدالنية
كيمياء فيزيائية
كيمياء نظرية و حاسوبية
فيزياء حاسوبية
فيزياء المادة المكثفة
فيزياء الببلزما
فيزياء
فيزياء المبمورات
فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1141
ّ
بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 210-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا ،الم ّ
عدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  135المؤرخ في  07أوت  2008المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2009-2008بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،

 وبمقتضى القرار رقـ  208المؤرخ في  01جويمية  2009المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2010-2009بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ،المعدؿ،

 وبمقتضى القرار رقـ  588المؤرخ في  04سبتمبر  2011المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012 -2011بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،

 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011والمتض ّمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼالدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  326المؤرخ في  01أكتوبر  2012المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013 -2012بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،

 وبمقتضى القرار رقـ  639المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014 -2013بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،

المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  499المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  909المؤرخ في  03أكتوبر  2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2016 -2015بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة»،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  28 – 27أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ

والتكنولوجيا ،في ميداف «عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ
والتكنولوجيا ،بموجب:
 القرار رقـ  135المؤرخ في  07أوت 2008 القرار رقـ  208المؤرخ في  01جويمية  ، 2009المعدؿ القرار رقـ  588المؤرخ في  04سبتمبر 2011 القرار رقـ  326المؤرخ في  01أكتوبر 2012 القرار رقـ  639المؤرخ في  24سبتمبر 2013 القرار رقـ  909المؤرخ في  03أكتوبر 2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجياّ ،
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
المادة»
في ميدان «عموم ّ
الميدان

المادة
عموـ ّ

الفرع

كيمياء

كيمياء تحميمية

التخصص

طبيعة
أ
أ

لؤلدلة جنائية
كيمياء ّ
كيمياء المواد

كيمياء المواد الطبيعية  :كيمياء األدوية
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كيمياء الجزيئات الكمية

كيمياء نظرية وحاسوبية  :تحميل طيفي

أ

فيزياء اإلشعاعات

أ

ديناميؾ السوائل وطاقوية

فيزياء

أ

فيزياء نظرية

عموـ وتقنيات المحروقات  :استرجاع مدعـ
لممحروقات

أ
أ
ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1142
ّ
بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 212-84ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا ،ا ّ
لمعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  136المؤرخ في  07أوت  2008المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  209المؤرخ في  01جويمية  2009المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2010-2009بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  327المؤرخ في  01أكتوبر  2012المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013 -2012بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف ،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  499المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  573المؤرخ في  15جويمية  2014المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2015 -2014بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المقرر رقـ  89المؤرخ في  15سبتمبر  2007المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية ،2008 -2007
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة»،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  28 – 27أفريل .2016
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة وىراف لمعموـ
المادة

المادة

المادة
المادة

والتكنولوجيا ،في ميداف «عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا،
بموجب:
 القرار رقـ  136المؤرخ في  07أوت 2008 القرار رقـ  209المؤرخ في  01جويمية 2009 القرار رقـ  327المؤرخ في  01أكتوبر 2012 القرار رقـ  573المؤرخ في  15جويمية 2014 المقرر رقـ  89المؤرخ في  15سبتمبر 2007ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجياّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
المادة»
في ميدان «عموم ّ

الميدان
المادة
عموـ ّ

الفرع

كيمياء
فيزياء

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

كيمياء فيزيائية

التخصص

طبيعة
أ
أ

كيمياء نظرية و حاسوبية

أ

فيزياء تطبيقية
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فيزياء تطبيقية  :عموـ إشعاع

أ

فيزياء الببلزما

أ

فيزياء المواد

أ

فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة

أ

فيزياء نظرية

أ

فيزياء طبية

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1143
ّ
بعنوان المركز الجامعي بعين تيموشنت في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  06رجب عاـ  1429الموافق  09يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 205-08ّ
المتمـ،
المتضمف إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنت،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  278المؤرخ في  01أكتوبر  2012المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013 -2012بجامعة بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت ،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  499المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  911المؤرخ في  03أكتوبر  2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2016 -2015بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة»،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  28 – 27أفريل .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بعيف
تيموشنت ،في ميداف «عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بعيف تيموشنت،
بموجب:
 القرار رقـ  278المؤرخ في  01أكتوبر 2012 القرار رقـ  911المؤرخ في  03أكتوبر 2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بعيف تيموشنتّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بعين تيموشنت
المادة»
في ميدان «عموم ّ
التخصص
الفرع
الميدان
كيمياء الجزيئات الكمية
كيمياء
المادة
عموـ ّ
فيزياء المواد
فيزياء

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1144
ّ
بعنوان المركز الجامعي بتمنراست في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 301-05ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 و بمقتضى القرار رقـ  645المؤرخ في  24سبتمبر  2013المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014-2013بالمركز الجامعي تمنراست،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  499المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة»،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  28 – 27أفريل .2016
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتمنراست ،في
ميداف «عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتمنراست،
بموجب:
 القرار رقـ  645المؤرخ في  24سبتمبر 2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتمنراستّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بتمنراست
المادة»
في ميدان «عموم ّ

الميدان

الفرع

المادة
عموـ ّ

فيزياء

كيمياء

كيمياء تطبيقية

التخصص

طبيعة
أ
أ

فيزياء اإلشعاعات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1145
ّ
بعنوان المركز الجامعي بغميزان في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  06رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 206-08ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزافّ ،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
265
08
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  499المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  915المؤرخ في  03أكتوبر  2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2016 -2015بالمركز الجامعي بغميزاف ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة»،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  28 – 27أفريل .2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بغميزاف  ،في
ميداف «عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بغميزاف ،
بموجب:
 القرار رقـ  915المؤرخ في  03أكتوبر 2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بغيميزافّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بغميزان
المادة»
في ميدان «عموم ّ

المادة
عموـ ّ

الفرع

فيزياء

كيمياء

التخصص

فيزياء المواد  :ميكانيؾ ونمدجة رقمية

طبيعة

كيمياء تطبيقية

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  09أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم 1146
ّ
بعنوان المركز الجامعي بتيسمسيمت في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  6رجب عاـ  1429الموافق  9يوليو سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 203-08ّ
المتضمف ّإنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  499المؤرخ في  15جويمية  2014الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  544المؤرخ في  15جويمية  2014المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2015 -2014بالمركز الجامعي بتيسمسيمت،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة»،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  28 – 27أفريل .2016
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتيسمسيمت،
في ميداف «عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتيسمسيمت،
بموجب:
 القرار رقـ  544المؤرخ في  15جويمية 2014ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتيسمسيمتّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بتيسمسيمت
المادة»
في ميدان «عموم ّ
التخصص
الفرع
الميدان
نانو فيزياء
فيزياء
المادة
عموـ ّ
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـ ـ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات
قـرار رقم ّ 1147
في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة غرداية في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
 2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  248-12ال ّالمتضمف إنشاء جامعة غرداية،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  580المؤرخ في  24سبتمبر  2011المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2012-2011بالمركز الجامعي غرداية،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  870المؤرخ في  03أكتوبر  2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2016-2015بجامعة غرداية،

المؤرخ في  26جويمية  2016المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مد ارء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  1بتاريخ 27 - 26

أفريل .2016
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة غرداية ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة غرداية ،بموجب:
 القرار رقـ  121المؤرخ في  23سبتمبر ، 2155 القرار رقـ  271المؤرخ في  14أكتوبر . 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة غرداية
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»

الميداف

الفرع

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ فبلحية

بيئة ومحيط

عموـ بيولوجية

التخصص
عمـ البيئة

حماية النباتات

طبيعة
أ

بيوكيمياء تطبيقية

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1148
بعنوان جامعة قالمة في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 274-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة قالمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ  521ال ّ 2112-2112بجامعة قالمة،
مؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  521ال ّالجامعية  2151-2112بجامعة قالمة،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 137ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة قالمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 151ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة قالمة ،
المؤرخ في 51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 154ّ
الجامعية  2151-2153بجامعة قالمة،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 741ّ
 2151-2153بجامعة قالمة،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة قالمة ،في ميداف «عموـ
الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة قالمة ،بموجب:
المؤرخ في  17أوت ،2112
 القرار رقـ ّ 521مؤرخ في  15جويمية ،2112
 القرار رقـ  521ال ّالمؤرخ في  13سبتمبر ،2155
 القرار رقـ ّ 137المؤرخ في  23سبتمبر ،2154
 القرار رقـ ّ 151المؤرخ في 51جويمية ،2153
 القرار رقـ ّ 154المؤرخ في  52أوت .2153
 القرار رقـ ّ 741ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قالمة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قالمة
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
التنوع البيئي والمحيط
بيئة ومحيط
الصيدلة النباتية وحماية النباتات
عموـ فبلحية
إنتاج وتحويل األلباف
عموـ الغذاء
نوعية المنتجات واألمف الغذائي
بيولوجيا جزيئية وخموية
عموـ الطبيعة والحياة
عمـ المناعة التطبيقي
عمـ العدوػ
عموـ بيولوجية
مكروبيولوجيا تطبيقية
عمـ الطفيميات

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ـ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9اوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1149
بعنوان جامعة جيجل في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  5323الموافق  22يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-14ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة جيجل،
2114
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
مؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  211-12ال ّالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 521ّ
 2112-2112بجامعة جيجل ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 525ّ
الجامعية  2151-2112بجامعة جيجل ،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 132ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة جيجل،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 151ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة جيجل ،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 741ّ
 2151-2153بجامعة جيجل ،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 272ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة جيجل،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،بموجب:
لمؤرخ في  17أوت  ، 2112المعدؿ والمتمـ،
 القرار رقـ  521ا ّالمؤرخ في  15جويمية .2112
 القرار رقـ ّ 525المؤرخ في  13سبتمبر ،2155
 القرار رقـ ّ 132المؤرخ في  23سبتمبر ،2154
 القرار رقـ ّ 151المؤرخ في  52أوت ،2153
 القرار رقـ ّ 741المؤرخ في  14أكتوبر ،2151
 القرار رقـ ّ 272ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجل ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

عموـ الطبيعة والحياة

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة جيجل
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
الفرع
عمـ االحياء المائية البحرية والقارية
عموـ فبلحية
عموـ الغذاء

عموـ بيولوجية

التخصص
أنظمة بيئية مائية
الصيدلة النباتية التطبيقية
الغذاء ومراقبة النوعية
بيوكيمياء
بيولوجيا جزيئية وخموية
مكروبيولوجيا تطبيقية

عمـ السموـ األساسي والتطبيقي

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1150
بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  237-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  257المؤرخ في  21جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بالمركز الجامعي بخميس مميانة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ 221المؤرخ في  17سبتمبر 2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2155-2151بالمركز الجامعي بخميس مميانة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ 125المؤرخ في  13سبتمبر 2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2152-2155بالمركز الجامعي بخميس مميانة ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  157المؤرخ في  23سبتمبر 2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة خميس مميانة،
 وبمقتضى القرار رقـ  151المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة خميس مميانة،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 -وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقة

عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21

أفريل .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة ،في
ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة،
بموجب:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 القرار رقـ  257المؤرخ في  15جويمية  ، 2112المعدؿ، -القرار رقـ  221المؤرخ في  17سبتمبر ،2151المعدؿ،

 القرار رقـ 125المؤرخ في  13سبتمبر ،2155المعدؿ والمتمـ، -القرار رقـ  157المؤرخ في  23سبتمبر،2154

 القرار رقـ  151المؤرخ في  51جويمية .2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً

كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانة ّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم 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 ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة
الفرع

الميدان

في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»

بيوتكنولوجيا
بيئة ومحيط

عموـ

والحياة

الطبيعة

طبيعة

التخصص

بيوتكنولوجيا النبات

أ

حماية األنظمة البيئية

أ

عمـ المناخ الحيوؼ

أ

عمـ االحياء المائية البحرية والقارية

الييدروبيولوجيا التطبيقية

أ

عموـ فبلحية

اإلنتاج الحيواني

أ

عموـ بيولوجية

أ

التييئة المائية-الفبلحية

أ

اإلنتاج النباتي

مكروبيولوجيا تطبيقية

الفيزيولوجيا الخموية واألمراض الفيزيولوجية

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9اوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1151
بعنوان جامعة خنشمة في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  231-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54ال ّمؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  218ال ّالجامعية  2151-2112بالمركز الجامعي بخنشمة ،
مؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  227ال ّالجامعية  2155-2151بالمركز الجامعي بخنشمة ،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  125مكررّ
الجامعية  2152-2155بالمركز الجامعي بخنشمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 411ّ
الجامعية  2154-2152بجامعة خنشمة،
المؤرخ في 51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 151ّ
الجامعية  2151-2153بجامعة خنشمة،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 273ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة خنشمة،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،بموجب:
مؤرخ في  15جويمية ،2112
 القرار رقـ  218ال ّمؤرخ في  17سبتمبر ،2151
 القرار رقـ  227ال ّالمؤرخ في  13سبتمبر ،2155
 القرار رقـ  125مكرر ّالمؤرخ في  15أكتوبر ،2152
 القرار رقـ ّ 411المؤرخ في 51جويمية ،2153
 القرار رقـ ّ 151المؤرخ في  14أكتوبر .2151
 القرار رقـ ّ 273ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خنشمة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
بيوتكنولوجيا النبات
بيوتكنولوجيا
عمـ البيئة األساسي و التطبيقي
بيئة ومحيط
حماية األنظمة البيئية
اإلنتاج النباتي
عموـ فبلحية
عموـ الطبيعة والحياة
بيوكيمياء تطبيقية
بيولوجيا ومراقبة عشائر الحشرات
عموـ بيولوجية
عمـ الوراثة
مكروبيولوجيا تطبيقية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1152
بعنوان جامعة األغواط في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
مؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  271-15ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
 2115و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  452المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة األغواط ،
 وبمقتضى القرار رقـ  137المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة األغواط ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  417المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة األغواط ،
 وبمقتضى القرار رقـ  121المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة األغواط ،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ  27-21أفريل
.2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،
بموجب:
 القرار رقـ  452المؤرخ في  17سبتمبر ، 2151 -القرار رقـ  137المؤرخ في  12أكتوبر، 2155
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 القرار رقـ  417المؤرخ في  15أكتوبر ، 2152 القرار رقـ  121المؤرخ في  23سبتمبر . 2154ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواط ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة األغواط
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
الفرع

بيئة ومحيط
عموـ فبلحية

عموـ الطبيعة والحياة

التخصص

طبيعة

عمـ البيئة النباتي و المحيط

أ

حماية النباتات

أ

أ

تحسيف النبات

عموـ الغذاء

الغذاء ومراقبة النوعية

أ

عموـ بيولوجية

مكروبيولوجيا تطبيقية

أ

أ

بيوكيمياء تطبيقية

أ

عمـ الطفيميات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1153
بعنوان جامعة معسكر في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 52-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 524ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة معسكر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 452ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة معسكر،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 125ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة معسكر،المعدؿ،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 152ّ
ّ
الجامعية  2151 –2153بجامعة معسكر،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  52أوت 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 731ّ
ّ
 2151 –2153بجامعة معسكر،
تضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 271ّ
المؤرخ في  14أكتوبر  2151الم ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة معسكر،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية ،2112
 القرار رقـ ّ 524المؤرخ في  17سبتمبر ،2151
 القرار رقـ ّ 452المؤرخ في  23سبتمبر ، 2154المعدؿ،
 القرار رقـ ّ 125النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  51جويمية ،2153
 القرار رقـ ّ 152المؤرخ في  52أوت ،2153
 القرار رقـ ّ 731المؤرخ في  14أكتوبر .2151
 القرار رقـ ّ 271ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكرّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة معسكر
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
بيوتكنولوجيا الميكروبات
بيوتكنولوجيا
المحاصيل المعمرة
الصيدلة النباتية التطبيقية
عموـ فبلحية
اإلنتاج والتغذية الحيوانية
عموـ الطبيعة والحياة
حماية النباتات
التغذية وعمـ التغذية
عموـ الغذاء
نوعية المنتجات واألمف الغذائي
بيوكيمياء تطبيقية
عموـ بيولوجية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ـ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1154
بعنوان جامعة المدية في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 55-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  152المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة المدية،
 وبمقتضى القرار رقـ  277المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2151بجامعة المدية،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 -23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22-27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة

المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة المدية ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة المدية ،بموجب:
 القرار رقـ  152المؤرخ في  51جويمية ،2153 القرار رقـ  277المؤرخ في  14أكتوبر . 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المديةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق  :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة المدية
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ البيئة
بيئة ومحيط
عموـ الطبيعة والحياة
عمـ أمراض النبات
عموـ فبلحية
ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػػػػػ ػ ػػػ ػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ ػػػ ػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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عموـ بيولوجية

بيولوجيا وأمراض الخمية
عمـ المناعة واألمراض المعدية
مكروبيولوجيا تطبيقية

أ
أ
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1155
بعنوان جامعة مستغانم في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 221-22المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
212
15
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة مستغانـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة مستغانـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  124المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة مستغانـ ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  121المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة مستغانـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  732المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة مستغانـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة مستغانـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 -27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ  27-21أفريل
.2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،في ميداف
المادة

المادة

المادة
المادة

«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،بموجب:
 القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  ،2151المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  112المؤرخ في  13سبتمبر ،2155 القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر ،2155 القرار رقـ  124المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ، القرار رقـ  121المؤرخ في  51جويمية ،2153 القرار رقـ  732المؤرخ في  52أوت ، 2153 القرار رقـ  272المؤرخ في  14أكتوبر . 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـ ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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التخصص
الفرع
الميدان
البيوتكنولوجيا وتثميف النبات
بيوتكنولوجيا
عموـ الطبيعة والحياة
التنوع البيئي والمحيط
بيئة ومحيط
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عمـ االحياء المائية البحرية الموارد البيولوجية البحرية
والقارية
الموارد السمكية
التغذية وأمراض
عموـ الغذاء
إنتاج وتحويل األلباف
بيوكيمياء تطبيقية
عمـ الوراثة األساسي والتطبيقي
مكروبيولوجيا تطبيقية
عموـ بيولوجية
مكروبيولوجيا أساسية
عمـ الصيدلة والسموـ

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1156
بعنوان جامعة المسيمة في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 273-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  425المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة المسيمة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة المسيمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  115المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة المسيمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  455المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة المسيمة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  123المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة المسيمة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  125المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة المسيمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة المسيمة،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 -23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة،
بموجب:
 القرار رقـ  425المؤرخ في  17سبتمبر ،2151 القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر ،2155 القرار رقـ  115المؤرخ في  12أكتوبر ،2155 القرار رقـ  455المؤرخ في  15أكتوبر ،2152 القرار رقـ  123المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ، القرار رقـ  125المؤرخ في  51جويمية ،2153 القرار رقـ  272المؤرخ في  14أكتوبر .2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
بيوتكنولوجيا النبات
بيوتكنولوجيا
عمـ بيئة األوساط الطبيعية
بيئة ومحيط
عمـ بيئة المناطق الجافة وشبو الجافة
اإلنتاج والتغذية الحيوانية
اإلنتاج النباتي
عموـ فبلحية
عموـ الطبيعة والحياة
حماية النباتات
عمـ التربة
بيوكيمياء تطبيقية
التنوع البيئي وفيزيولوجيا النبات
عموـ بيولوجية
مكروبيولوجيا تطبيقية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9اوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1157
بعنوان جامعة أدرار في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق 52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ212-15ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2115و
ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  223المؤرخ في  15أكتوبر 2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة أدرار،
 وبمقتضى القرار  124المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2153 -2154بجامعة أدرار ،المعدؿ،
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المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  52أوت  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة أدرار،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة أدرار ،في ميداف "عموـ
اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
أدرار ،بموجب:
 القرار رقـ  223المؤرخ في  15أكتوبر2152 القرار  124المؤرخ في  23سبتمبر  2154المعدؿ القرار رقـ  775المؤرخ في  52أوت 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أدرارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أدرار
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
اقتصاد نقدؼ وبنكي
عموـ اقتصادية
عموـ اقتصادية ،والتسيير
تدقيق ومراقبة التسيير
عموـ مالية ومحاسبة
وعموـ تجارية
مالية المؤسسة
عموـ مالية ومحاسبة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ
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أ
أ
أ
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مؤرخ في  9اوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1158
بعنوان جامعة الجزائر 3في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  14ذؼ القعدة عاـ  5341الموافق  22أكتوبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 435-12ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ،
2112
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  521-51المؤرخ في  2شعباف عاـ  5345الموافق  53يوليو سنة 2151المتضمف تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  453المؤرخ في 17سبتمبر 2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2155-2151بجامعة الجزائر ،4

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى الق ارر رقـ  121المؤرخ في 23سبتمبر 2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2153-2154بجامعة الجزائر،4

المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  14أكتوبر 2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2151بجامعة الجزائر،4

 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر  ،4في ميداف
المادة

المادة

المادة
المادة

"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
الجزائر  ،4بموجب:
 القرار رقـ  453المؤرخ في  17سبتمبر2151 القرار رقـ  121المؤرخ في  23سبتمبر2154 القرار رقـ  221المؤرخ في  14أكتوبر2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر ّ ،4
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الجزائر3
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع

عموـ التسيير

التخصص

إدارة الموارد البشرية

طبيعة
أ
أ

إدارة الميزانية

إدارة األعماؿ

أ

اقتصاد وتسيير المؤسسات

أ

إدارة مالية
عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ اقتصادية

عموـ مالية ومحاسبة

أ
أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
محاسبة

أ

محاسبة وجباية معمقة

أ

أ
أ

محاسبة وتدقيق

أ

مالية المؤسسة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1159
بعنوان جامعة عنابة في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة 5223المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 253-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  211-12المؤّرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  524المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  255المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  431المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة عنابة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  127المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014 -2013بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة عنابة،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة عنابة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،في ميداف "عموـ
اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
عنابة ،بموجب:
 الق ارر رقـ  524المؤرخ في  17أوت ،2112 القرار رقـ  255المؤرخ في  15جويمية ،2112 القرار رقـ  431المؤرخ في  12سبتمبر ،2151 القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر ،2155 القرار رقـ  127المؤرخ في  23سبتمبر ،2154 القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية ،2153 الق ارر رقـ  773المؤرخ في  52أوت ،2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة عنابة
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الفرع

عموـ تجارية

تسويق مصرفي

التخصص

طبيعة
أ
أ

تسويق فندقي وسياحي
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مقاوالتية
عموـ التسيير

ـ

إدارة الموارد البشرية

أ

إدارة مالية

أ

أ

إدارة الميزانية

إدارة إستراتيجية

عموـ اقتصادية

عموـ مالية ومحاسبة

أ

اقتصاد وتسيير المؤسسات

أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي

أ

مالية المؤسسة

أ

أ

اقتصاد دولي

أ

محاسبة وتدقيق

أ

مالية وبنوؾ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1160
بعنوان جامعة باتنة 1في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في 22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق  5غشت سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 541-22ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  542المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة باتنة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  252المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة باتنة ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة باتنة ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة باتنة ،1في ميداف "عموـ
المادة

المادة

المادة
المادة

اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
باتنة  ،بموجب:
 القرار رقـ  542المؤرخ في  17أوت  ، 2112المعدؿ، القرار رقـ  252المؤرخ في  15جويمية  ، 2112المعدؿ، القرار رقـ  771المؤرخ في  52أوت ،2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنةّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق  :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 1
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
تسويق الخدمات
عموـ تجارية
إدارة الموارد البشرية
عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية
إدارة الميزانية
عموـ التسيير
تسيير عمومي
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة
أ
أ
أ
أ
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عموـ اقتصادية
عموـ مالية ومحاسبة

أ
أ
أ

اقتصاد صناعي
اقتصاد نقدؼ وبنكي
محاسبة وتدقيق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1161
بعنوان جامعة بشار في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
المؤرخ في  7محرـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 17-12ّ
ّ
المتمـ،
ّإنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 288ّ
ّ
الجامعية  ،2154– 2152بجامعة بشار،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2013
 وبمقتضى القرار رقـ 122ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة بشار،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 323ّ
ّ
الجامعية  2151–2153بجامعة بشار،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 222ّ
ّ
الجامعية  2151–2151بجامعة بشار،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،في ميداف "عموـ
اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
بشار ،بموجب:
المؤرخ في  01أكتوبر ،2152
 القرار رقـ ّ 288المؤرخ في  23سبتمبر ،2013
 القرار رقـ ّ 122المؤرخ في  51جويمية ،2153
 القرار رقـ ّ 323ؤرخ في  14أكتوبر ،2151
 القرار رقـ  222الم ّابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بشارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بشار
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
مالية وتجارة دولية
عموـ تجارية
تسويق الخدمات
مقاوالتية
إدارة الموارد البشرية
عموـ التسيير
إدارة األعماؿ
عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية
إدارة إستراتيجية
اقتصاد وتسيير المؤسسات
عموـ اقتصادية
اقتصاد نقدؼ وبنكي
محاسبة وجباية معمقة
عموـ مالية ومحاسبة
مالية وبنوؾ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1162
بعنوان جامعة بجاية في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 252-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
212
15
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  531المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة بجاية،
 وبمقتضى القرار رقـ  524المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2112بجامعة بجاية  ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة بجاية،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  222المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة بجاية ،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة بجاية ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  772المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة بجاية،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عم ى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،في ميداف "عموـ
اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
بجاية ،بموجب:
 الق ارر رقـ  531المؤرخ في  17أوت ،2112 القرار رقـ  524المؤرخ في  15جويمية  2112المعدؿ، القرار رقـ  112المؤرخ في  13سبتمبر ،2155 القرار رقـ  222المؤرخ في  15أكتوبر ،2152 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر ،2154 القرار رقـ  772المؤرخ في  52أوت ،2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق  :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بجاية
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

التخصص

عموـ تجارية
عموـ التسيير

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة

تجارة دولية وامداد

أ

مالية وتجارة دولية

أ

التسويق الصناعي

أ

مقاوالتية

أ

أ

تسويق الخدمات
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إدارة الموارد البشرية

أ

اقتصاد التنمية

أ

إدارة األعماؿ
عموـ اقتصادية

عموـ مالية ومحاسبة

أ
أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
محاسبة وتدقيق

أ
أ

محاسبة ،مراقبة وتدقيق

أ

مالية المؤسسة

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1163
بعنوان جامعة بسكرة في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 252-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
212
15
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القراررقـ 535ال ّ 2112-2112بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،في ميداف "عموـ
اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
بسكرة ،بموجب:
مؤرخ في  17أوت  ،2112المعدؿ والمتمـ
 القراررقـ 535ال ّابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق  :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع

عموـ تجارية

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ التسيير

عموـ اقتصادية
عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

مالية وتجارة دولية

طبيعة
أ
أ

تسويق مصرفي

أ

مقاوالتية

إدارة الموارد البشرية

أ

اقتصاد وتسيير المؤسسات

أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي

أ

محاسبة وتدقيق

أ

أ

إدارة إستراتيجية

أ

اقتصاد دولي

أ

محاسبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1164
بعنوان جامعة البميدة 2في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  3جمادػ الثانية عاـ  5343الموافق  51أبريل سنة
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 512-54ّ
المتضمف إنشاء جامعة البميدة ،2
2154
ّ
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  427المؤرخ في  14جواف  2154المتضمف إلحاؽ الماستر مؤىمة بعنواف جامعة البميدةإلى البميدة  ،2المعدؿ ،والمتمـ،

 وبمقتضى القرار رقـ  114المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة البميدة  ،2المعدؿ،

المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 وبمقتضى القرار  721المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة البميدة ،2

 وبمقتضى القرار  214المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2151بجامعة البميدة ،2

 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22-27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البميدة  ،2في ميداف

"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
البميدة  ،2بموجب:
 القرار رقـ  427المؤرخ في  14جواف  ،2154المعدؿ والمتمـ القرار رقـ  114المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القراررقـ  721المؤرخ في  52أوت 2153 القرار رقـ 214المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البميدة 2
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
مالية وتجارة دولية
تسويق الخدمات
عموـ تجارية
التسويق الصناعي
إدارة الموارد البشرية
عموـ التسيير
تسيير عمومي
عموـ اقتصادية ،والتسيير
اقتصاد التأمينات
وعموـ تجارية
اقتصاد وتسيير المؤسسات
اقتصاد دولي
عموـ اقتصادية
اقتصاد نقدؼ وبنكي
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
محاسبة وتدقيق
عموـ مالية ومحاسبة
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1165
بعنوان جامعة برج بوعريريج في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في 14رجب عاـ 5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 244-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54الم ّؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  171المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بالمركز الجامعي برج بوعريريج،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  113المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة برج بوعريريج ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  725المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة برج بوعريريج ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22-27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج ،في
ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة

برج بوعريريج ،بموجب:
 القرار رقـ  171المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  113المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  725المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة برج بوعريريجّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة برج بوعريريج
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع

عموـ تجارية
عموـ التسيير

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ اقتصادية
عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

التسويق الصناعي

طبيعة
أ
أ

إدارة األعماؿ

أ

إدارة مالية

أ

اقتصاد دولي

أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي

أ

محاسبة وجباية معمقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1166
بعنوان جامعة البويرة في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 235-52ال ّالمعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة البويرة،
ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  223المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بالمركز الجامعي بالبويرة،

 وبمقتضى القرار رقـ  177المؤرخ في  13سبتمبر 2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بالمركز الجامعي بالبويرة،

 وبمقتضى القرار  142المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2152 -2155بالمركز الجامعي بالبويرة ،

 وبمقتضى القرار رقـ  224المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة البوبرة،

 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة البوبرة ،المعدؿ،

المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة )2و 22-27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،في ميداف "عموـ
اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
البويرة ،بموجب:
 القرار رقـ  223المؤرخ في  17سبتمبر 2151 القرار رقـ  177المؤرخ في  13سبتمبر2155 القراررقـ  142المؤرخ في  12أكتوبر 2155 القرار رقـ  224المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
:4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البويرة
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
تسويق الخدمات
عموـ تجارية
إدارة األعماؿ
عموـ التسيير
اقتصاد نقدؼ وبنكي
عموـ اقتصادية ،والتسيير
عموـ اقتصادية
ِّ
وعموـ تجارية
كمي
اقتصاد ّ
محاسبة وتدقيق
عموـ مالية ومحاسبة
مالية المؤسسة

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1167
بعنوان جامعة بومرداس في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  7صفر عاـ  5352الموافق  2يونيوسنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 522-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 و بمقتضى القرار رقـ  134المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة بومرداس،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة بومرداس ،المعدؿ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  724المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151-2153بجامعة بومرداس،
 وبمقتضى الق ارر رقـ  12المؤرخ في  11جانفي 2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2154-2152بجامعة بومرداس،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس ،في ميداف
"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
بومرداس ،بموجب:
 القرار رقـ  134المؤرخ في  12أكتوبر 2155 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ القرار رقـ  724المؤرخ في  52أوت 2153 القرار رقـ  12المؤرخ في  11جانفي2015ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداسّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
مالية وتجارة دولية
تسويق الخدمات
عموـ تجارية
تسويق فندقي وسياحي
إدارة األعماؿ
عموـ التسيير
اقتصاد التأمينات
عموـ اقتصادية ،والتسيير
عموـ اقتصادية
ِّ
وعموـ تجارية
كمي
اقتصاد ّ
محاسبة وتدقيق
محاسبة وجباية معمقة
عموـ مالية ومحاسبة
مالية وتأمينات
مالية وبنوؾ

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1168مؤّرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
بعنوان جامعة الشمف في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  187المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة الشمف ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  433المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة الشمف ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  172المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة الشمف ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  295المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة الشمف ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  776المؤرخ في  17أكنوبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة الشمف،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،في ميداف
"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
الشمف ،بموجب:
 القرار رقـ  187المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ القرار رقـ  433المؤرخ في  12سبتمبر  ،2151المعدؿ القرار رقـ  172المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ القرار رقـ  295المؤرخ في  15أكتوبر  ،2152المعدؿ القرار رقـ  776المؤرخ في  17أكنوبر 2154ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمفّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الشمف
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع

عموـ تجارية

التخصص

مالية وتجارة دولية

طبيعة
أ
أ

تسويق الخدمات

تسويق فندقي وسياحي

أ

إدارة األعماؿ

أ

إدارة الموارد البشرية

عموـ التسيير

أ

إدارة اإلنتاج والتمويف

أ

اقتصاد وتسيير المؤسسات

أ

إدارة مالية

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ اقتصادية

عموـ مالية ومحاسبة

أ
أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
محاسبة وتدقيق

أ
أ

محاسبة وجباية معمقة

أ

مالية وتأمينات

أ

أ

مالية المؤسسة

أ

مالية وبنوؾ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1169
بعنوان جامعة قسنطينة  2في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  4محرـ عاـ  5344الموافق  22نوفمبر سنة 2155
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 315-55ّ
المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،2
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  227المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة قسنطينة،2
 وبمقتضى القرار رقـ  457المؤرخ في  11ماؼ  2154المتضمف الحاؽ الماستر المؤىمة بعنواف جامعةقسنطينة إلى جامعة قسنطينة،2
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  721المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة قسنطينة،2
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة  ،2في ميداف
"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
قسنطينة  ،2بموجب:
 القرار رقـ  227المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  457المؤرخ في  11ماؼ 2154 القرار رقـ  721المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة ّ ،2
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 2
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع

عموـ تجارية
عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ التسيير
عموـ اقتصادية
عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

مالية وتجارة دولية

طبيعة
أ
أ

تسويق الخدمات

تسويق فندقي وسياحي

أ

إدارة األعماؿ

أ

أ

إدارة الموارد البشرية

أ

إدارة مالية

أ

اقتصاد دولي

أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي

أ

محاسبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9اوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1170
بعنوان جامعة الجمفة في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
ضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
والمت ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 12-12المؤرخ في ّ 7
ّ
ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  451المؤرخ في 17سبتمبر 2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2155-2151بجامعة الجمفة،
 وبمقتضى القرار رقـ  173المؤرخ في  13سبتمبر 2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة الجمفة،
 وبمقتضى القرار رقـ  131المؤرخ في  12أكتوبر 2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة الجمفة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  155المؤرخ في  23سبتمبر 2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة الجمفة،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،في ميداف "عموـ

اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمك ف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
الجمفة ،بموجب:
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 القرار رقـ  451المؤرخ في 17سبتمبر2151 القرار رقـ  173المؤرخ في  13سبتمبر2155 القرار رقـ  131المؤرخ في  12أكتوبر2155 القرار رقـ  155المؤرخ في  23سبتمبر2154ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع

عموـ تجارية
عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ التسيير
عموـ اقتصادية
عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

مالية وتجارة دولية

طبيعة
أ
أ

تسويق مصرفي

تسويق الخدمات

أ

إدارة الموارد البشرية

أ

أ

مقاوالتية

أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
محاسبة وتدقيق

أ
أ
أ

محاسبة وجباية معمقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1171
بعنوان جامعة سعيدة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  51-12ال ّّ
المتمـ،
إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 211ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 421ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة سعيدة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 628ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  52أوت 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 732ّ
ّ
 2151 –2153بجامعة سعيدة،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 223ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة سعيدة،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،بموجب:
المؤرخ في  01جويمية  ،2112المعدؿ
 القرار رقـ ّ 211المؤرخ في  17سبتمبر  ،2151المعدؿ
 القرار رقـ ّ 421المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 117المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 628المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 732المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 223ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالج ازئر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة سعيدة
الميدان

في ميدان " رياضيات واعالم آلي"
الفرع

إعبلـ آلي
رياضيات واعبلـ آلي
رياضيات

طبيعة

التخصص

نمذجة آلية لممعارؼ والتفكير

أ

شبكات اإلعبلـ اآللي أنظمة موزعة

أ

تحميل رياضي

أ

أمف االعبلـ االلي وتشفير

تحميل عشوائي ،إحصاء النماذج وتطبيقات
ىندسة تفاضمية

أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1172
بعنوان جامعة سطيف 1في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 531-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  425المؤرخ في  11ماؼ  2154المتضمف إلحاؽ الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سطيفإلى سطيف،5
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة سطيف،5
 وبمقتضى القرار رقـ  127المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة سطيف،5
 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة سطيف،5
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سطيف  ،5في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة سطيف،5
بموجب:
 -القرار رقـ  425المؤرخ في  11ماؼ 2154
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 القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  127المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  221المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيف ّ ،5
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سطيف 1
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميدان
ىندسة برمجية
أسس وىندسة اإلعبلـ والصورة
إعبلـ آلي أساسي وذكاء اصطناعي
إعبلـ آلي
ىندسة المعطيات و تكنولوجيا الواب
شبكات واألنظمة الموزعة
رياضيات واعبلـ آلي
جبر وىندسة
التحميل غير الخطي ومعدالت تفاضمية جزئية
رياضيات تطبيقية
رياضيات
النمذجة واتخاذ القرار
امثمة وتحكـ

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ـ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1173
بعنوان جامعة سيدي بمعباس في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 535-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
ألوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ا ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 وبمقتضى القرار رقـ  545المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  411المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  142المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة سيدؼ بمعباس،
 وبمقتضى القرار رقـ  227المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة سيدؼ بمعباس،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس ،في
ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس،
بموجب:
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 القرار رقـ  545المؤرخ في  17أوت  ،2112المعدؿ القرار رقـ  212المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ القرار رقـ  411المؤرخ في  17سبتمبر  ،2151المعدؿ القرار رقـ  142المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ القرار رقـ  122المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  227المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدؼ بمعباسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميدان
ىندسة أنظمة المعمومات
عموـ وتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ:
إعبلـ آلي
أنظمة اإلعبلـ المتواصمة
الواب وىندسة المعارؼ
رياضيات واعبلـ آلي
تحميل دالي ومعادالت تفاضمية
معدالت تفاضمية جزئية وتطبيقاتيا
رياضيات
اإلحتماالت وتطبيقاتيا

طبيعة
أ

إحصاء وتطبيقاتو

أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1174
بعنوان جامعة سكيكدة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ272-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  01جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القراررقـ  214ال ّالجامعية  2151-2112بجامعة سكيكدة ،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 411ّ
الجامعية  2155- 2151بجامعة سكيكدة،
المؤرخ في 13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 115ّ
 2152-2155بجامعة سكيكدة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في 23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 144ّ
 2153-2154بجامعة سكيكدة،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة ،بموجب:
مؤرخ في  01جويمية 2112
 القراررقـ  214ال ّالمؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القراررقـ ّ 411المؤرخ في 13سبتمبر 2155
 القراررقـّ 115النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في 23سبتمبر 2154
 القراررقـّ 144ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
الفرع

إعبلـ آلي
رياضيات واعبلـ آلي
رياضيات

التخصص

طبيعة

ىندسة برمجية متطورة وتطبيقات

أ

أنظمة اإلعبلـ اآللي

أ

أ

شبكات واألنظمة الموزعة
تحميل دالي تطبيقي

تحميل عددؼ لممعدالت التفاضمية الجزئية

تحكـ أمثمي والنظـ الحركية

أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1175
بعنوان جامعة سوق أىراس في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
مؤرخ  53رجبعاـ 5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 231-52ال ّّ
إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  01جويمية 2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القراررقـ 252ال ّ 2151-2112المركز الجامعي بسوؽ أىراس،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القراررقـ ّ 222 2155-2151بالمركز الجامعي بسوؽ أىراس،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القراررقـ145ّ
 2151-2153بجامعة سوؽ أىراس،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس ،في ميداف

"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس،
بموجب:
مؤرخ في  01جويمية 2112
 القراررقـ  252ال ّالمؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القراررقـ ّ 222المؤرخ في  51جويمية 2153
 القراررقـّ 145ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سوق أىراس
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»

رياضيات واعبلـ آلي

الفرع

إعبلـ آلي
رياضيات

ىندسة برمجية

التخصص

طبيعة
أ
أ

ويب والذكاء االصطناعي

أ

رياضيات تطبيقية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1176
بعنوان جامعة تبسة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 12-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضـ نتأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 213ّ
الجامعية  2151-2112بجامعة تبسة ،المعدؿ والمتمـ ،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ417ّ
 2155-2151بجامعة تبسة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
ؤرخ في 23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 141الم ّ 2153-2154بجامعة تبسة،
المؤرخ في 51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 142ّ
 2151-2153بجامعة تبسة،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ711ّ
 2151-2153بجامعة تبسة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر
األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 213المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 417المؤرخ في 23سبتمبر 2154
 القرار رقـ ّ 141المؤرخ في 51جويمية 2153
 القرار رقـّ 142المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـّ 711ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تبسة
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميدان
أسس وىندسة المعمومات والصورة
أنظمة المعمومات
إعبلـ آلي
رياضيات واعبلـ آلي
أنظمة ووسائط متعددة
معدالت تفاضمية جزئية وتطبيقاتيا
رياضيات
ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1177
بعنوان جامعة تيارت في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 275-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 211ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة تيارت،
المؤرخ في 17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 412ّ
الجامعية  2155-2151بجامعة تيارت  ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 121ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة تيارت،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
متضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152والّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 144ّ
ّ
الجامعية  2151 –2153بجامعة تيارت،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 211المؤرخ في 17سبتمبر  ،2151المعدؿ
 القرار رقـ ّ 412المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 121المؤرخ في  51جويمية 2153
 القرار رقـّ 144ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارتّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيارت
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»

رياضيات واعبلـ آلي

الفرع

إعبلـ آلي
رياضيات

التخصص

ىندسة اإلعبلـ اآللي

طبيعة
أ

ىندسة برمجية

أ

شبكات واتصاالت سمكية و السمكية

أ

تحميل دالي ومعادالت تفاضمية

أ

تحميل دالي وتطبيقات

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1178
بعنوان جامعة ورقمة في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 251-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 522ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة ورقمة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 626ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة ورقمة ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 523ّ
ّ
الجامعية  2151 –2153بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  52أوت 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 746ّ
ّ
 2151 –2153بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 882ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة ورقمة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة ،في ميداف «عموـ

المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية ،2112
 القرار رقـ ّ 522المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ،
 القرار رقـ ّ 626المؤرخ في  51جويمية ،2153
 القرار رقـ ّ 523المؤرخ في  52أوت ، 2153
 القرار رقـ ّ 746المؤرخ في  14أكتوبر .2151
 القرار رقـ ّ 882ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة
المادة»
في ميدان «عموم ّ
الفرع

كيمياء
المادة
عموـ ّ

كيمياء تطبيقية

التخصص

طبيعة
أ
أ

كيمياء المحيط
فيزياء المواد

فيزياء

أ

فيزياء اإلشعاعات

فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة
الفيزياء األرصاد الجوية

أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1179
بعنوان جامعة تممسان في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 542-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  17أوت 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 543ّ
ّ
 2112 – 2112بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 217ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  12سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 431ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة تممساف ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 142ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة تممساف ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحة
المؤرخ في  51سبتمبر 2117
 وبمقتضى المقرر رقـ 22ّ
ّ
بعنواف السنة الجامعية  2112 – 2117بجامعة تممساف،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،في ميداف

"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،بموجب:
المؤرخ في  17أوت 2112
 القرار رقـ ّ 543المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 217المؤرخ في  12سبتمبر  ،2151المعدؿ
 القرار رقـ ّ 431المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 142المؤرخ في  51سبتمبر 2117
 المقرر رقـ ّ 22ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تممسان
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميدان
ىندسة برمجية
النموذج الذكي و اتخاذ القرار
إعبلـ آلي
شبكات واألنظمة الموزعة
نظـ المعمومات والمعرفة
رياضيات واعبلـ آلي
معدالت تفاضمية جزئية وتطبيقاتيا
رياضيات
إحصاءات واحتماالت معمقة
بيورياضيات والنمذجة
رياضيات تطبيقية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1180
بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،الم ّ
عدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة 5223المتعمق
 وبمقتضىالمرسوـ رقـ 212-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  310المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  2117المتضمف فتح الماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية ،2008 -2007
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة وىراف لمعموـ
والتكنولوجيا ،في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة وىراف لمعموـ
والتكنولوجيا ،بموجب:
 القرار رقـ  310المؤرخ في  17سبتمبر 2151 القرار رقـ  122المؤرخ في  13سبتمبر 2155 المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر 2117النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجياّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»

الميدان

رياضيات واعبلـ آلي

الفرع

التخصص

الذكاء االصطناعي وتطبيقاتو

أ

إعبلـ آلي

شبكات واألنظمة المعموماتية الموزعة

أ

رياضيات

تحميل رياضي و تطبيقات

أ

أنظمة المعمومة والمعطيات

طبيعة

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1181
بعنوان المركز الجامعي بعين تيموشنت في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  11رجب عاـ  5322الموافق  12يوليو سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
تمـ،
المتضمف إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنت،
ّ
المعدؿ والم ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
211
12
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
لمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152واّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  911المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بعيف
تيموشنت ،في ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بعيف
تيموشنت ،بموجب:
 القرار رقـ  911المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بعيف تيموشنتّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بعين تيموشنت
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميدان
شبكات وىندسة البيانات
إعبلـ آلي
رياضيات واعبلـ آلي

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1182
بعنوان المركز الجامعي بميمة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المتضمف
المؤرخ في  1رجب عاـ  5322الموافق  2يوليوسنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 213-12ّ
إنشاء مركز جامعي بميمة،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 122ّ
الجامعية  2152-2155بالمركز الجامعي بميمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في 51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 131ّ
الجامعية  2151-2153بالمركز الجامعي بميمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بميمة ،في
ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بميمة،
بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 122المؤرخ في 51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 131ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بميمةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بميمة
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»

رياضيات واعبلـ آلي

الفرع

إعبلـ آلي
رياضيات

التخصص

عموـ وتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ

طبيعة

رياضيات تطبيقية
رياضيات أساسية

ـ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1183
بعنوان المركز الجامعي بالنعامة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في 41رمضاف عاـ  5345الموافق  2سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 211-51المتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
2151
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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المؤرخ في  51جويمية  2153والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القراررقـ 135ّ
الجامعية  2151-2153بالمركز الجامعي بالنعامة،

 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بالنعامة ،في
ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بالنعامة،
بموجب:

المؤرخ في  51جويمية 2153
 -القرار رقـ ّ 135

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بالنعامةّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانالمركز الجامعي بالنعامة
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»

الميدان

رياضيات واعبلـ آلي

الفرع

إعبلـ آلي

التخصص

أنظمة المعمومات

طبيعة
أ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1184
بعنوان جامعة الوادي في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  234-52ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الوادؼ ،ال ّ
معدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بالمركز الجامعي الوادؼ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  152المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة الوادؼ،
 وبمقتضى القرار رقـ  722المؤرخ في  17أكتوبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة الوادؼ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة الوادؼ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،في ميداف "عموـ
اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
الوادؼ ،بموجب:
 القرار رقـ  221المؤرخ في  17سبتمبر 2151 القرار رقـ  152المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  722المؤرخ في  17أكتوبر 2154 القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الوادؼّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الوادي
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
مالية وتجارة دولية
عموـ تجارية
اقتصاد وتسيير المؤسسات
اقتصاد نقدؼ وبنكي
عموـ اقتصادية ،والتسيير عموـ اقتصادية
ِّ
وعموـ تجارية
كمي
اقتصاد ّ
محاسبة
عموـ مالية ومحاسبة
محاسبة وتدقيق

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1185
بعنوان جامعة الطارف في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  232-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
بمقتضى
وّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة الطارؼ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الطارؼ ،في ميداف
"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في ىذه
الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد المتبع
مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات الماستر
الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى ال تخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
الطارؼ  ،بموجب:
 القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر 2151النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطارؼ ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الطارف
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»

الميدان

عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية

الفرع

عموـ اقتصادية

التخصص

اقتصاد نقدؼ وبنكي

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1186
بعنوان جامعة غرداية في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 232-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة غرداية،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  121المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بالمركز الجامعي غرداية،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  743المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151-2153بجامعة غرداية،
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 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة غرداية ،في ميداف"
عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
غرداية  ،بموجب:

 القرار رقـ  121المؤرخ في  13سبتمبر 2155 -القرار رقـ  743المؤرخ في  52أوت 2153

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة غرداية
الميدان
عموـ اقتصادية ،والتسيير

وعموـ تجارية

في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع

عموـ تجارية

عموـ التسيير

عموـ اقتصادية
عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

التسويق الصناعي

طبيعة
أ
أ

إدارة األعماؿ

أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي

أ

تدقيق ومراقبة التسيير

أ

مالية المؤسسة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1187
بعنوان جامعة قالمة في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 274-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة قالمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ  521ال ّ 2112-2112بجامعة قالمة،

المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 112ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة قالمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 151ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة قالمة،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 741ّ
 2151 – 2153بجامعة قالمة،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة قالمة ،في ميداف "عموـ
المادة

المادة

المادة
المادة

اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
قالمة ،بموجب:
مؤرخ في  17أوت 2112
 القراررقـ 521ال ّالمؤرخفي 12أكتوبر 2155
 القراررقـّ 112المؤرخفي 23سبتمبر 2154
 القراررقـّ 151المؤرخ في  52أوت 2153
 القراررقـّ 741ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قالمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قالمة
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص

الفرع

عموـ تجارية
عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ التسيير
عموـ اقتصادية
عموـ مالية ومحاسبة

طبيعة

مالية وتجارة دولية

أ

تسويق فندقي وسياحي

أ

إدارة األعماؿ

أ

اقتصاد وتسيير المؤسسات

أ

مالية المؤسسة

أ

أ

تسويق الخدمات

أ

مقاوالتية

أ

إدارة مالية

أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1188
بعنوان جامعة جيجل في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  5323الموافق  22يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-14ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة جيجل،
2114
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 525ّ
الجامعية  2151 -2112بجامعة جيجل،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 132ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة جيجل،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 413ّ
الجامعية  2154-2152بجامعة جيجل،
المؤرخ في 23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 151ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة جيجل ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 272ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة جيجل،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماس ػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،في ميداف "عموـ
اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا الق ارر.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
جيجل ،بموجب:

المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـّ 525المؤرخ في 13سبتمبر 2155
 القرار رقـّ 132المؤرخ في 15أكتوبر 2152
 -القرار رقـّ 413

المؤرخ في 23سبتمبر 2154
 -القرار رقـّ 151

المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 -القرار رقـّ 272

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجلّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة جيجل
الميدان

في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع

عموـ تجارية
عموـ التسيير

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ اقتصادية
عموـ مالية ومحاسبة

تسويق الخدمات

التخصص

طبيعة
أ

تسويق فندقي وسياحي

أ

إدارة مالية

أ

أ

إدارة الموارد البشرية

أ

اقتصاد دولي

أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي

أ

محاسبة وجباية معمقة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1189
بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 237-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ 131المؤرخ في  12أكتوبر 2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2152-2155بالمركز الجامعي بخميس مميانة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 و بمقتضى القرار رقـ  411المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة خميس مميانة،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 و بمقتضى القرار رقـ  274المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2151بجامعة خميس مميانة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
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يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة ،في
المادة

المادة

المادة
المادة

ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
خميس مميانة ،بموجب:
 القرار رقـ 131المؤرخ في  12أكتوبر2155 القرار رقـ  411المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  274المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع
عموـ تجارية

عموـ التسيير

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ اقتصادية
عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

تسويق الخدمات
إدارة الموارد البشرية
إدارة األعماؿ
اقتصاد التأمينات
اقتصاد وتسيير المؤسسات
اقتصاد نقدؼ وبنكي
محاسبة وتدقيق

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1190
بعنوان جامعة خنشمة في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  231-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  218ال ّالجامعية  2151-2112بالمركز الجامعي بخنشمة،
مؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  227ال ّالجامعية  2155-2151بالمركز الجامعي بخنشمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 273ّ
 2151-2151بجامعة خنشمة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 -23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،في ميداف "عموـ
اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
خنشمة ،بموجب:
مؤرخ في  15جويمية 2112
 القراررقـ  218ال ّمؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القراررقـ  227ال ّالمؤرخفي  14أكتوبر 2151
 القراررقـّ 273ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خنشمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

الفرع

عموـ التسيير

عموـ اقتصادية

عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

تسيير عمومي

اقتصاد نقدؼ وبنكي

محاسبة

طبيعة
أ
أ
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1191
بعنوان جامعة األغواط في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
لمؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  212-15ا ّ 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 271-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
 2115و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
ألوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ا ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  522المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة األغواط،
 وبمقتضى القرار رقـ  132المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة األغواط،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  772المؤرخ في  17أكتوبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة األغواط،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  271المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة األغواط ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر
األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،في ميداف
"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
األغواط ،بموجب:
 القرار رقـ  522المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  132المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  772المؤرخ في  17أكتوبر 2154 القرار رقـ  271المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواطّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة األغواط
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
مالية وتجارة دولية
تسويق مصرفي
تسويق الخدمات
عموـ تجارية
تسويق فندقي وسياحي
التسويق الصناعي
مقاوالتية
إدارة الموارد البشرية
إدارة األعماؿ
عموـ التسيير
تسيير عمومي
إدارة إستراتيجية
عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية
التحميل االقتصادؼ واالستشراؼ
اقتصاد وتسيير المؤسسات
عموـ اقتصادية
اقتصاد نقدؼ وبنكي
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
تدقيق ومراقبة التسيير
محاسبة
محاسبة وتدقيق
عموـ مالية ومحاسبة
محاسبة وجباية معمقة
مالية المؤسسة
مالية وبنوؾ

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1192
بعنوان جامعة معسكر في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 52-12ّ
تمـ،
إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ والم ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 452ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة معسكر،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 550ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة معسكر ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  12أكتوبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 171ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة معسكر،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 412ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة معسكر،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،في ميداف
"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
معسكر ،بموجب:
المؤرخ في  17سبتمبر ، 2151
 القرار رقـ ّ 452المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ
 القرار رقـ ّ 550المؤرخ في  12أكتوبر 2155
 -القرار رقـ ّ 171
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المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 412ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكرّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة معسكر
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
مالية وتجارة دولية
تسويق الخدمات
عموـ تجارية
التسويق الصناعي
مقاوالتية
إدارة الموارد البشرية
إدارة األعماؿ
عموـ التسيير
تسيير عمومي
إدارة إستراتيجية
التحميل االقتصادؼ واالستشراؼ
عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية
اقتصاد وتسيير المؤسسات
اقتصاد صناعي
اقتصاد دولي
عموـ اقتصادية
اقتصاد نقدؼ وبنكي
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
اقتصاديات العمل
تدقيق ومراقبة التسيير
محاسبة وتدقيق
عموـ مالية ومحاسبة
مالية المؤسسة

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9اوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1193
بعنوان جامعة المدية في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112المتض ّمف
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 55-12المتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  135المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة المدية،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  412المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة المدية،
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة المدية ،المعدؿ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  152المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة المدية،
 وبمقتضى القرار رقـ  735المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151-2153بجامعة المدية،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة المدية ،في ميداف "عموـ

اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
المدية ،بموجب:
 القرار رقـ  135المؤرخ في  12أكتوبر 2155 القرار رقـ  412المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ القرار رقـ  152المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  735المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المديةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة المدية
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
تسويق الخدمات
عموـ تجارية
إدارة الميزانية
إدارة األعماؿ
عموـ التسيير
إدارة مالية
تسيير عمومي
عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية
اقتصاد نقدؼ وبنكي
عموـ اقتصادية
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
محاسبة
مالية المؤسسة
عموـ مالية ومحاسبة
مالية وبنوؾ

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1194
بعنوان جامعة مستغانم في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 221-22المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
212
15
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة مستغانـ ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  451المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة مستغانـ ،
 وبمقتضى القرار رقـ  117المؤّرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة مستغانـ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،في ميداف
"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
مستغانـ ،بموجب:
 القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ والمتمـ القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  ،2151المعدؿ والمتمـ القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر 2155 القرار رقـ  451المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  272المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
مالية وتجارة دولية
إمداد ونقل دولي
عموـ تجارية
تسويق الخدمات
إدارة اليياكل الصحية
عموـ التسيير
إدارة إستراتيجية
عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية
التحميل االقتصادؼ واالستشراؼ
اقتصاد وتسيير المؤسسات
عموـ اقتصادية
اقتصاد نقدؼ وبنكي
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
تدقيق ومراقبة التسيير
عموـ مالية ومحاسبة

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1195
بعنوان جامعة المسيمة في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 273-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  425المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة المسيمة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة المسيمة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  455المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة المسيمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  123المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة المسيمة ،المعدؿ ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  125المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة المسيمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة المسيمة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،في ميداف
"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
المسيمة ،بموجب:
 القرار رقـ  425المؤرخ في  17سبتمبر 2151 القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  455المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  123المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ القرار رقـ  125المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  272المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
مالية وتجارة دولية
تسويق مصرفي
عموـ تجارية
تسويق الخدمات
إدارة األعماؿ
إدارة اإلنتاج والتمويف
إدارة مالية
عموـ التسيير
تسيير عمومي
عموـ اقتصادية ،والتسيير
إدارة إستراتيجية
وعموـ تجارية
اقتصاد التأمينات
اقتصاد دولي
عموـ اقتصادية
اقتصاد نقدؼ وبنكي
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
تدقيق ومراقبة التسيير
محاسبة وتدقيق
عموـ مالية ومحاسبة
مالية وبنوؾ
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طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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مؤرخ في  9اوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1196
بعنوان جامعة وىران 2في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في 27ذؼ القعدة عاـ  1435الموافق  22سبتمبر سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 261-14المتضمف إنشاء جامعة وىراف ،2
ّ
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة وىراف ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  12أكتوبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 172ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة وىراف،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 452ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة وىراف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 121ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة وىراف ،المعدؿ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  52أوت 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 745ّ
ّ
 2151 –2153بجامعة وىراف،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 874ّ
ّ
الجامعية  2151 –2153بجامعة وىراف،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة وىراف  ،2في ميداف
"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة

وىراف  ،بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 113المؤرخ في  12أكتوبر 2155
 القرار رقـ ّ 172المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 452المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 121المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 745المؤرخ في  23سبتمبر 2153
 القرار رقـ ّ 874ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىراف ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة وىران 2
الميدان

في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الفرع

عموـ تجارية
عموـ التسيير

التخصص

تسويق الخدمات

طبيعة
أ

التسويق الصناعي

أ

إدارة الموارد البشرية

أ

مقاوالتية

إدارة األعماؿ
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تسيير عمومي

موارد بشرية واتصاؿ

عموـ اقتصادية

عموـ مالية ومحاسبة

أ

ـ

التقنيات الكمية لمتسيير

ـ

اقتصاد نقدؼ وبنكي

أ

اقتصاد دولي

أ

تدقيق ومراقبة التسيير

أ

محاسبة وتدقيق

أ

مالية وتأمينات

أ

محاسبة

مالية المؤسسة

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1197
بعنوان جامعة ورقمة في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 251-15ّ
المعدؿ والمت ّمـ،
المتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
2115
ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  17أوت 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 522ّ
ّ
 2112 – 2112بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 522ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 323ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 555ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة ورقمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الد ارسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 313ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة ورقمة،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 882ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة ورقمة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة  ،في ميداف "عموـ
اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
ورقمة  ،بموجب:
المؤرخ في  17أوت 2112
 القرار رقـ ّ 522المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 522المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 323المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 555المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 313المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 882بتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار ا ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
تسويق الخدمات
عموـ تجارية
إدارة الموارد البشرية
عموـ التسيير
إدارة األعماؿ
اقتصاد نقدؼ وبنكي
عموـ اقتصادية
اقتصاد ِّ
كمي
عموـ اقتصادية ،والتسيير
ّ
وعموـ تجارية
تدقيق ومراقبة التسيير
محاسبة وتدقيق
محاسبة وجباية معمقة
عموـ مالية ومحاسبة
مالية المؤسسة
مالية وبنوؾ

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1198
بعنوان جامعة أدرار في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق 52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ212-15ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2115و
ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  223المؤرخ في  15أكتوبر 2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة أدرار،
 وبمقتضى القرار رقـ  893المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة أدرار،
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 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة أدرار ،في ميداف "عموـ
المادة

المادة

المادة
المادة

وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة أدرار ،بموجب:
 القرار رقـ  223المؤرخ في  15أكتوبر2152 القرار رقـ  893المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أدرارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أدرار
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص

الفرع

كيروتقني
عموـ وتكنولوجيا

ىندسة مدنية

طبيعة

شبكات كيربائية

أ

جيوتقني

أ

أ

تحكـ كيربائي

أ

مواد اليندسة المدنية
ىياكل
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1199
بعنوان جامعة عنابة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة  5223المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 253-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  524المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  431المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة عنابة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  127المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014 -2013بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية ،2151 -2112

 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،في ميداف "عموـ
وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،بموجب:
 -القرار رقـ  524المؤرخ في  17أوت 2112

 القرار رقـ  431المؤرخ في  12سبتمبر 2151 القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر 2155 -القرار رقـ  221المؤرخ في  15أكتوبر 2152

 القرار رقـ  127المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية 2153 -القرار رقـ  773المؤرخ في  52أوت 2153

 -المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر 2117

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة عنابة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
آلية واعبلـ آلي صناعي
آلية
آلية و أنظمة
كيروميكانيؾ
كيروميكانيؾ
صيانة صناعية
الكترونيؾ األنظمة المضمنة
إلكترونيؾ
أداتيو
شبكات كيربائية
تحكـ كيربائي
كيروتقني
كيروتقني صناعي
ىياكل
بناءات معدنية ومختمطة
ىندسة مدنية
جيوتقني
مواد اليندسة المدنية
ىندسة كيميائية
ىندسة الطرائق
عموـ وتكنولوجيا
ىندسة صيدالنية
انشاء ميكانيكي
طاقوية
صناعة ميكانيكية وتقنيات اإلنتاج
ىندسة ميكانيكية
ىندسة المواد
تكنولوجيا االنتاج الميكانيكي
الرؼ الحضرؼ
منشآت الرؼ
رؼ
الموارد المائية
نظافة وأمف صناعي
نظافة وأمف صناعي
ىندسة بتروكيمياوية
صناعات بتروكيمياوية
ىندسة الطرائق لمبيئة
عموـ وىندسة البيئة
شبكات واتصاالت
اتصاالت سمكية وال سمكية
أنظمة االتصاالت

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
م
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1200
بعنوان جامعة باتنة 2في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  23رمضاف عاـ  5341الموافق 55يوليو سنة 2151
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 521-51ّ
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة ،2
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  542المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة باتنة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  252المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة باتنة  ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  435المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة باتنة،
 وبمقتضى القرار رقـ  117المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة باتنة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  227المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة باتنة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة باتنة،
 وبمقتضى القرار رقـ  324المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة باتنة،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة باتنة،
 وبمقتضى القرار رقـ  898المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة باتنة ،2
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة باتنة  ،2في ميداف
"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق  15و 12ليذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة باتنة  ،بموجب:
 القرار رقـ  542المؤرخ في  17أوت  ، 2112المعدؿ القرار رقـ  252المؤرخ في  15جويمية  ، 2112المعدؿ القرار رقـ  435المؤرخ في  12سبتمبر 2151 القرار رقـ  117المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  227المؤرخ في  15أكتوبر  ،2152المعدؿ القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  324المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  771المؤرخ في  52أوت 2153 القرار رقـ  898المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
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 ػ ػ ػ ػ ػ ػ

الميدان

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :01مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة باتنة2
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

عموـ وتكنولوجيا

عمـ الطيراف
آلية
كيروميكانيؾ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

التخصص

الدفع الطيراني

طبيعة
أ

آلية واعبلـ آلي صناعي

أ

كيروميكانيؾ

أ

أ

آلية و أنظمة

أ

صيانة صناعية

أ

ميكاترونيؾ
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ميكرو إلكترونيؾ

إلكترونيؾ

أ

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

شبكات كيربائية

أ

ماكنات كيربائية
كيروتقني

أ
أ

تحكـ كيربائي

كيروتقني صناعي

طاقات متجددة
ىندسة بيوطبية

أ

طاقات متجددة في الكيروتقني

أ

أجيزة بيوطبية

أ

أ

طاقات متجددة في الميكانيؾ

أ

ىياكل

منشآت مدنية

ىندسة مدنية

ـ

بناءات معدنية ومختمطة

أ

مواد اليندسة المدنية

أ

أ

جيوتقني

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق  :02مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 2
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

ىندسة التكييف
ىندسة الطرائق

ىندسة صناعية

التخصص

ىندسة التكييف

طبيعة
أ

ىندسة الطرائق لممواد

أ

ىندسة لوجستية

أ

أ

ىندسة صناعية

أ

إدارة صناعية

أ

بيوميكانيؾ

انشاء ميكانيكي

طرؽ التشخيص الصناعي لمماكنات
الصناعية واآلليات المتحركة

ىندسة ميكانيكية

عموـ وتكنولوجيا

طاقوية

تعديف

منشآت طاقوية و ماكنات توربينية

أ

أ

صيانة اآلليمت الح اررية والييدوليكية

ـ

منشآت الرؼ

أ

الرؼ الحضرؼ
الموارد المائية

أ
أ
أ

ىندسة التعديف

أ
أ

طرقات ومنشآت فنية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أ

صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج

اتصاالت سمكية وال سمكية أنظمة االتصاالت
أشغاؿ عمومية

ـ
أ

ىندسة المواد

رؼ

أ
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مؤرخ في  9اوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1201
بعنوان جامعة بشار في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
مؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ  11-22ال ّّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
المؤرخ في  7محرـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 17-12ّ
ّ
المتمـ،
ّإنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 522ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة بشار،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 288ّ
ّ
الجامعية  ،2154– 2152بجامعة بشار،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2013
 وبمقتضى القرار رقـ 122ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة بشار،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 323ّ
ّ
الجامعية  2151–2153بجامعة بشار،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 222ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة بشار،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،في ميداف "عموـ
المادة

المادة

المادة
المادة

وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،بموجب:
المؤرخ في  01جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 522المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 288المؤرخ في  23سبتمبر 2013
 القرار رقـ ّ 122المؤرخ في  51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 323المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 222ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بشارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بشار
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

آلية
إلكترونيؾ
عموـ وتكنولوجيا

التخصص

آلية واعبلـ آلي صناعي

طبيعة
أ
أ

آلية و أنظمة

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

شبكات كيربائية

أ

ىندسة مدنية

مواد اليندسة المدنية

أ

ىندسة الطرائق

ىندسة صيدالنية

أ

كيروتقني

ىندسة ميكانيكية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أ

تحكـ كيربائي

أ

جيوتقني

أ

ىياكل

أ

انشاء ميكانيكي
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رؼ

عموـ وىندسة البيئة

اتصاالت سمكية وال سمكية

أشغاؿ عمومية

أ

طاقوية

الرؼ الحضرؼ

أ

أنظمة االتصاالت

أ

أ

ىندسة البيئة

أ

طرقات ومنشآت فنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1202
بعنوان جامعة بجاية في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 252-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنّشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  531المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة بجاية،
 وبمقتضى القرار رقـ  432المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة بجاية،
 وبمقتضى القرار رقـ  112مكرر المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة بجاية،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة بجاية،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  222المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة بجاية،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

779

 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة بجاية،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية ،2112 -2117
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،في ميداف "عموـ
وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق 15و 12ليذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،بموجب:
 القرار رقـ  531المؤرخ في  17أوت 2112 القرار رقـ  432المؤرخ في  12سبتمبر 2151 القرار رقـ 112مكرر المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  111المؤرخ في  12أكتوبر 2155 القرار رقـ  222المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر 2154 المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر 2117ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الميدان

ممحق :01مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بجاية
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

آلية

أ

آلية واعبلـ آلي صناعي
آلية و أنظمة

كيروميكانيؾ
إلكترونيؾ

أ
أ

كيروميكانيؾ

صيانة صناعية

أ

آليات صناعية

ـ

كيروتقني صناعي

أ

شبكات كيربائية

أ

أداتيو

أ

تحكـ كيربائي

كيروتقني
عموـ وتكنولوجيا

التخصص

طبيعة

أ

ماكنات كيربائية

طاقات متجددة
ىندسة مدنية

ىندسة الطرائق

أ

طاقات متجددة في الكيروتقني

أ

بناءات معدنية ومختمطة

أ

أ

طاقات متجددة في الميكانيؾ

أ

جيوتقني

أ

ىياكل

ىندسة الصناعات الغذائية

أ

ىندسة المبممرات

أ

أ

ىندسة كيميائية

أ

ىندسة الطرائق لممواد
ىندسة صيدالنية

الميداف

أ

ممحق :02مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بجاية
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

انشاء ميكانيكي

التخصص

طبيعة
أ

طاقوية
ىندسة ميكانيكية
عموـ وتكنولوجيا
ىندسة منجمية
عموـ وىندسة البيئة
اتصاالت سمكية وال سمكية

صناعة ميكانيكية وتقنيات اإلنتاج

أ

ىندسة المواد والسطوح

أ

ىندسة المواد

أ

منشآت طاقوية وماكنات توربينية

أ

تثميف الموارد المعدنية

أ

شبكات واتصاالت

أ

استغبلؿ المناجـ

ىندسة الطرائق لمبيئة

أ
أ
أ

أنظمة االتصاالت
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مؤرخ في  9اوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1203
بعنوان جامعة بسكرة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 252-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
212
15
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القراررقـ  535ال ّ 2112-2112بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 523ّ
الجامعية  2151-2112بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
مؤرخ في 17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  415ال ّالجامعية  2155-2151بجامعة بسكرة ،المعدؿ،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 -وبمقتضى القرار رقـ 112ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في 15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 221ّ
الجامعية  2154-2152بجامعة بسكرة ،المعدؿ،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 115ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة بسكرة ،المعدؿ،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 777ّ
الجامعية  2151-2153بجامعة بسكرة،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22-27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،في ميداف "عموـ
وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،بموجب:
مؤرخ في  17أوت  ،2112المعدؿ والمتمـ
 القراررقـ 535ال ّالمؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ والمتمـ
 القراررقـ ّ 523مؤرخ في 17سبتمبر ،2151المعدؿ
 القراررقـ 415ال ّالمؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ والمتمـ
 القراررقـ ّ 112المؤرخفي 15أكتوبر ،2152المعدؿ
 القراررقـّ 221المؤرخفي 23سبتمبر ،2154المعدؿ
 القراررقـّ 115المؤرخفي  52أوت 2153
 القراررقـّ 777ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»

عموـ وتكنولوجيا

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الفرع
آلية

كيروميكانيؾ

التخصص

آلية واعبلـ آلي صناعي

طبيعة
أ
أ

آلية و أنظمة

أ

كيروميكانيؾ
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إلكترونيؾ
كيروتقني

ىندسة مدنية
ىندسة التكييف
ىندسة الطرائق

ىندسة ميكانيكية

رؼ
تعديف

عموـ وىندسة البيئة

اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

تحكـ كيربائي

أ

أ

ميكرو إلكترونيؾ
ماكنات كيربائية

أ

جيوتقني

أ

أ

شبكات كيربائية

مواد اليندسة المدنية

أ

ىندسة التكييف

أ

أ

ىياكل

أ

ىندسة كيميائية

انشاء ميكانيكي

أ

ىندسة المواد

أ

أ

طاقوية

الرؼ الحضرؼ

أ

الموارد المائية

أ

منشآت الرؼ

أ
أ

ىندسة التعديف

ىندسة الطرائق لمبيئة

أ

طرقات ومنشآت فنية

أ

أ

شبكات واتصاالت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1204
بعنوان جامعة البميدة 1في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 547-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة البميدة،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155والمت ّالدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  421المؤرخ في  14جواف  2154المتضمف إلحاؽ الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البميدةإلى جامعة البميدة ،5
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة البميدة  ،5المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  327المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة البميدة ،5
 وبمقتضى القرار  772المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة البميدة،5
 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  21151-2151بجامعة البميدة ،5
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البميدة  ،5في ميداف
"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق  01و 12ليذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة البميدة  ،5بموجب:
 القرار رقـ  421المؤرخ في  14جواف 2154 القرار رقـ  112المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ -القرار رقـ  327المؤرخ في  51جويمية 2153
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 القرار  772المؤرخ في  52أوت 2153 القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة ّ ،5
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :01مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البميدة 1
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
آلية واعبلـ آلي صناعي
آلية
آلية و أنظمة
الكترونيؾ األنظمة المضمنة
أداتيو
إلكترونيؾ
ميكرو إلكترونيؾ
ماكنات كيربائية
كيروتقني
أجيزة بيوطبية
ىندسة بيوطبية
بناءات معدنية ومختمطة
عموـ وتكنولوجيا
جيوتقني
ىندسة مدنية
مواد اليندسة المدنية
ىياكل
ىندسة كيميائية
ىندسة المبممرات
ىندسة الطرائق
ىندسة الطرائق لممواد
صيدلة صناعية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ممحق :02مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البميدة 1
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
بيوميكانيؾ
انشاء ميكانيكي
طاقوية
صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج
ىندسة ميكانيكية
ىندسة المواد
ىندسة المواد والسطوح
عموـ وتكنولوجيا
منشآت طاقوية و ماكنات توربينية
رؼ
الموارد المائية
ىندسة البيئة
عموـ وىندسة البيئة
شبكات واتصاالت
اتصاالت سمكية وال سمكية
أنظمة االتصاالت

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـ ـ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1205
بعنوان جامعة برج بوعريريج في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في 14رجب عاـ 5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 244-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  254المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2112بالمركز الجامعي برج بوعريريج،
 وبمقتضى القرار رقـ  224المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بالمركز الجامعي برج بوعريريج،
 وبمقتضى القرار رقـ  171المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بالمركز الجامعي برج بوعريريج،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  113المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة برج بوعريريج،
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة برج بوعريريج،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية ،2112 -2117
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

787

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر
األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج ،في
ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج،
بموجب:
 القرار رقـ  254المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  224المؤرخ في  17سبتمبر 2151 القرار رقـ  171المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  113المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية 2153 المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر 2117ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة برج بوعريريجّ ،
القرار الذؼ 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 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 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق  :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة برج بوعريريج
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
آلية واعبلـ آلي صناعي
آلية
كيروميكانيؾ
كيروميكانيؾ
ميكرو إلكترونيؾ
إلكترونيؾ
الكترونيؾ األنظمة المضمنة
تحكـ كيربائي
كيروتقني
طاقات متجددة في الميكانيؾ
طاقات متجددة
عموـ وتكنولوجيا
مواد اليندسة المدنية
ىندسة مدنية
ىياكل
طاقوية
ىندسة ميكانيكية
ىندسة الطرائق لمبيئة
عموـ وىندسة البيئة
أنظمة االتصاالت
اتصاالت سمكية وال سمكية
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أ
أ
أ
أ
أ
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1206
بعنوان جامعة البويرة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 235-52ال ّالمعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة البويرة،
ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة البويرة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  321المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة البوبرة،
 وبمقتضى القرار رقـ  722المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة البوبرة،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22-27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،في ميداف "عموـ
وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،بموجب:
 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المعدؿ القرار رقـ  321المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  722المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا الق ارر
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

عموـ وتكنولوجيا

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق  :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البويرة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
كيروميكانيؾ
كيروميكانيؾ
صيانة صناعية
الكترونيؾ األنظمة المضمنة
إلكترونيؾ
كيروتقني صناعي
كيروتقني
شبكات كيربائية
أجيزة بيوطبية
ىندسة بيوطبية
بناء
مواد اليندسة المدنية
ىندسة مدنية
ىياكل
ىندسة التكييف
ىندسة التكييف
ىندسة كيميائية
ىندسة الطرائق
ىندسة صيدالنية
انشاء ميكانيكي
ىندسة ميكانيكية
طاقوية
رؼ
الموارد المائية
ىندسة البيئة
عموـ وىندسة البيئة
اتصاالت سمكية وال سمكية أنظمة االتصاالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـ ــــ ــــ ـــــــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ـ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1207
بعنوان جامعة بومرداس في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  7صفر عاـ  5352الموافق  2يونيوسنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 522-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
212
15
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
تضى
 وبمقّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  534المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة بومرداس،
 وبمقتضى القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة بومرداس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  434المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة بومرداس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  175المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة بومرداس،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى الق ارر رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة بومرداس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  724المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151-2153بجامعة بومرداس،
 وبمقتضى القرار رقـ  12المؤرخ في  11جانفي  2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2154-2152بجامعة بومرداس،
 وبمقتضى القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2151بجامعة بومرداس،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22بتاريخ  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  ،2112-2117المعدؿ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس ،في ميداف
"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق 15و 12ليذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس ،بموجب:
 القرار رقـ  534المؤرخ في  17أوت 2112 القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ القرار رقـ  434المؤرخ في  12سبتمبر  ،2151المعدؿ القرار رقـ  175المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ القرار رقـ  724المؤرخ في  52أوت 2153 القرار رقـ  12المؤرخ في  11جانفي 2015 القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر 2151 المقرر رقـ  22بتاريخ  51سبتمبر  ،2117المعدؿابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداسّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق  :01مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
آلية واعبلـ آلي صناعي
آلية
كيروميكانيؾ
صيانة صناعية
كيروميكانيؾ
ميكاترونيؾ
الكترونيؾ األنظمة المضمنة
إلكترونيؾ
ماكنات كيربائية
كيروتقني
طاقات متجددة في الميكانيؾ
طاقات متجددة
أجيزة بيوطبية
ىندسة بيوطبية
عموـ وتكنولوجيا
جيوتقني
مواد اليندسة المدنية
ىندسة مدنية
ىياكل
ىياكل وبناء
ىندسة الصناعات الغذائية
ىندسة كيميائية
ىندسة الطرائق
ىندسة المبممرات
ىندسة الطرائق لممواد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحق  :02مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
ىندسة صناعية
ىندسة صناعية
انشاء ميكانيكي
طاقوية
صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج
ىندسة ميكانيكية
ىندسة المواد
منشآت طاقوية و ماكنات توربينية
عموـ وتكنولوجيا
منشآت وأنابيب حديدية
ىندسة البيئة
ىندسة الطرائق لمبيئة
عموـ وىندسة البيئة
ىندسة وتسيير المياه
اتصاالت سمكية وال سمكية شبكات واتصاالت

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ـ
أ
أ
أ
أ

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ـ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1208
بعنوان جامعة الشمف في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  533المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة الشمف،
 وبمقتضى القرار رقـ  187المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة الشمف ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  433المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة الشمف ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  172المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة الشمف ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  132المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة الشمف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  295المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة الشمف ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  607المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة الشمف،
 وبمقتضى القرار رقـ  492المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة الشمف،
 وبمقتضى القرار رقـ  907المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة الشمف،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،في ميداف

"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،بموجب:
 القرار رقـ  533المؤرخ في  17أوت 2112 القرار رقـ  187المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ القرار رقـ  433المؤرخ في  12سبتمبر  ،2151المعدؿ القرار رقـ  172المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ القرار رقـ  132المؤرخ في  12أكتوبر 2155 القرار رقـ  295المؤرخ في  15أكتوبر  ،2152المعدؿ القرار رقـ  607المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  492المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  907المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمفّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان
عموـ وتكنولوجيا

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الشمف
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

آلية
كيروميكانيؾ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

التخصص

آلية واعبلـ آلي صناعي
آلية و أنظمة

كيروميكانيؾ

طبيعة
أ
أ
أ
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صيانة صناعية

أ

إلكترونيؾ

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

كيروتقني

ماكنات كيربائية

أ

جيوتقني

أ

ىندسة مدنية
ىندسة الطرائق
ىندسة ميكانيكية
رؼ
عموـ وىندسة البيئة

اتصاالت سمكية وال
سمكية
أشغاؿ عمومية

تحكـ كيربائي

شبكات كيربائية

أ
أ

مواد اليندسة المدنية

أ

ىندسة كيميائية

أ

ىياكل

أ

ىندسة صيدالنية

أ

طاقوية

أ

انشاء ميكانيكي

أ

الرؼ الحضرؼ

أ

ىندسة الطرائق لمبيئة

أ

أنظمة االتصاالت

أ

طرقات ومنشآت فنية

أ

منشآت الرؼ

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1209
بعنوان جامعة قسنطينة 1في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  23ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة 5223
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 254-23ّ
المتمـ،
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

796

 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة قسنطينة،5

 وبمقتضى القرار رقـ  451المؤرخ في  11ماؼ  2154المتضمف إلحاؽ الماستر المؤىمةقسنطينة إلى جامعة قسنطينة،5

بعنواف جامعة

 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة قسنطينة،5

 وبمقتضى القرار رقـ  721المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة قسنطينة،5

 وبمقتضى القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة قسنطينة،5

 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة ،5في ميداف

"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق 01و 12ليذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة  ،5بموجب:
 القرار رقـ  221المؤرخ في  15أكتوبر 2152 -القرار رقـ  451المؤرخ في  11ماؼ 2154

 القرار رقـ  112المؤرخ في  23سبتمبر 2154 -القرار رقـ  721المؤرخ في  52أوت 2153

 القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر 2151النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينةّ ،5
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :01مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 1
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

عمـ الطيراف
آلية

كيروميكانيؾ
إلكترونيؾ

عموـ وتكنولوجيا

األستاذ طـاىر حجـار

طبيعة

التخصص

أ

الدفع الطيراني

أ

ىياكل الطيراف

آلية واعبلـ آلي صناعي

أ

أداتيو

أ

أ

صيانة صناعية

ميكرو إلكترونيؾ

أ

كيروتقني

كيروتقني صناعي

أ

طاقات متجددة

طاقات متجددة في الميكانيؾ

أ

قيادة مشاريع العمارة

ـ

ىندسة بيوطبية

ىندسة مدنية

أ

تحكـ كيربائي

أ

شبكات كيربائية

أ

أجيزة بيوطبية

بناءات معدنية ومختمطة

أ

مواد اليندسة المدنية

أ

أ

جيوتقني
ىياكل

الميداف

ممحق  :02مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 1
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

ىندسة التكييف
ىندسة ميكانيكية

عموـ وتكنولوجيا

أ

نظافة وأمف صناعي
اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

التخصص

ىندسة التكييف

أ

انشاء ميكانيكي

أ

ىندسة السيارات

ـ

طاقوية

أنظمة طاقوية و صناعية

نظافة وأمف صناعي
شبكات واتصاالت
أنظمة االتصاالت

طرقات ومنشآت فنية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة

أ

ـ

أ
أ
أ
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1210
بعنوان جامعة قسنطينة  3في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222وال
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  4محرـ عاـ  5344الموافق  22نوفمبر سنة 2155
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 312-55ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة ،4
ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  452المؤرخ في  11ماؼ  2154المتضمف الحاؽ الماستر المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينةإلى جامعة قسنطينة،4
 وبمقتضى القرار رقـ  151المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة قسنطينة  ،4المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  727المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة قسنطينة ،4
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة  ،4في ميداف
"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة  ،4بموجب:
 القرار رقـ  452المؤرخ في  11ماؼ 2154 القرار رقـ  151المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ القرار رقـ  727المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة ّ ،4
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم 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 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

الميدان

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 3
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

عموـ وتكنولوجيا

التخصص

ىندسة الطرائق
عموـ وىندسة البيئة

ىندسة كيميائية

طبيعة
أ
أ

ىندسة صيدالنية

أ

ىندسة الطرائق لمبيئة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1211
بعنوان جامعة الجمفة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 12-12المؤرخ في ّ 7
ّ
ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  522المؤرخ في 15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة الجمفة،
 وبمقتضى القرار رقـ  451المؤرخ في 17سبتمبر 2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2155-2151بجامعة الجمفة،
 وبمقتضى القرار رقـ  173المؤرخ في  13سبتمبر 2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة الجمفة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  155المؤرخ في  23سبتمبر 2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة الجمفة،
 وبمقتضى القرار رقـ  217المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2151بجامعة الجمفة،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،في ميداف "عموـ
وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،بموجب:
 القرار رقـ  522المؤرخ في 15جويمية 2112 القرار رقـ  451المؤرخ في 17سبتمبر2151 القرار رقـ  173المؤرخ في  13سبتمبر2155 القرار رقـ  155المؤرخ في  23سبتمبر2154 القرار رقـ  217المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع
آلية

كيروميكانيؾ
إلكترونيؾ
كيروتقني

طاقات متجددة
ىندسة بيوطبية

عموـ وتكنولوجيا

ىندسة مدنية

آلية و أنظمة

التخصص

طبيعة
أ
أ

كيروميكانيؾ

أ

صيانة صناعية

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

كيروتقني صناعي

أ

شبكات كيربائية

أ

أ

تحكـ كيربائي

أ

ماكنات كيربائية

طاقات متجددة في الكيروتقني

أ

أجيزة بيوطبية

أ

طاقات متجددة في الميكانيؾ

جيوتقني

أ

مواد اليندسة المدنية

أ

ىندسة صناعية

ىندسة صناعية

أ

ىندسة ميكانيكية

طاقوية

أ

رؼ
اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

أ

ىياكل

أ

انشاء ميكانيكي

منشآت طاقوية وماكنات توربينية

أ

شبكات واتصاالت

أ

طرقات ومنشآت فنية

أ

منشآت الرؼ

أنظمة االتصاالت

أ
أ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1212
بعنوان جامعة الوادي في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 234-52ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الوادؼ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
تنفيذؼ
ال
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  251المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بالمركز الجامعي الوادؼ،
 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بالمركز الجامعي الوادؼ،
 وبمقتضى القرار رقـ  172المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بالمركز الجامعي الوادؼ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  151المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة الوادؼ،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،في ميداف "عموـ
وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،بموجب:
 القرار رقـ  251المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  221المؤرخ في  17سبتمبر 2151 القرار رقـ  172المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  151المؤرخ في  51جويمية 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الوادؼّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

عموـ
وتكنولوجيا

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الوادي
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

كيروميكانيؾ

كيروميكانيؾ

التخصص

طبيعة
أ
أ

تحكـ كيربائي

كيروتقني

ماكنات كيربائية

أ

طاقات متجددة

طاقات متجددة في الميكانيؾ

أ

طاقوية

أ

شبكات كيربائية

ىندسة الطرائق

أ

ىندسة كيميائية

ىندسة ميكانيكية

رؼ
صناعات بتروكيمياوية
اتصاالت سمكية وال سمكية

أ

تصميـ وتشخيص أنظمة التمويف بمياه الشرب والتطيير
منشآت الرؼ

أ

ىندسة بتروكيمياوية

أ

ىندسة التكرير

أنظمة االتصاالت

أ
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1213
بعنوان جامعة غرداية في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 232-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة غرداية،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  153المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة غرداية،
 وبمقتضى القرار رقـ  152المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة غرداية،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22-27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة غرداية ،في ميداف
"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المؤىمة بعنواف جامعة غرداية  ،بموجب:
 القرار رقـ  153المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  152المؤرخ في  51جويمية 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

عموـ وتكنولوجيا

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة غرداية
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
آلية و أنظمة
آلية
صيانة صناعية
كيروميكانيؾ
طاقات متجددة في الكيروتقني
طاقات متجددة
ىندسة الطرائق
رؼ

ىندسة كيميائية
الرؼ الحضرؼ
الموارد المائية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1214
بعنوان جامعة أم البواقي في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 11-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 423ّ
الجامعية  2155-2151بجامعة أـ البواقي،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 111ّ
الجامعية  2152 -2155بجامعة أـ البواقي،
المؤرخ في 12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة أـ البواقي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في 15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 453ّ
 2154-2152بجامعة أـ البواقي،
المؤرخ في 17أكتوبر  2154المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 723ّ
 2153-2154بجامعة أـ البواقي،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي ،في ميداف
"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
أـ البواقي ،بموجب:
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 423المؤرخ في 13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 111المؤرخ في 12أكتوبر 2155
 -القرار رقـّ 113المؤرخ في 15أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 453المؤرخ في 17أكتوبر 2154
 القرار رقـ ّ 723ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أـ البواقيّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع
عموـ تجارية

عموـ التسيير

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ اقتصادية
عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

تسويق الخدمات
إدارة األعماؿ
إدارة مالية
اقتصاد نقدؼ وبنكي
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
محاسبة
محاسبة وتدقيق

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1215
بعنوان جامعة سعيدة في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  51-12ال ّّ
المتمـ،
إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 421ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة سعيدة،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  12أكتوبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة سعيدة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 -وبمقتضى القرار رقـ 451ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 628ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى مح ضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،في ميداف "عموـ
اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
سعيدة ،بموجب:
المؤرخ في  17سبتمبر  ،2151المعدؿ
 القرار رقـ ّ 421المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 117المؤرخ في  12أكتوبر2155
 القرار رقـ ّ 117المؤرخ في  01أكتوبر  ،2152المعدؿ
 القرار رقـ ّ 451المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 628ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

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 ػ ػػ ػ ػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة
في ميدان " عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
الفرع

عموـ تجارية
عموـ التسيير

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ اقتصادية
عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

مالية وتجارة دولية

طبيعة
أ
أ

تسويق الخدمات

أ

إدارة األعماؿ

أ

إدارة بنكية

أ

إدارة اإلنتاج والتمويف

أ

اقتصاد وتسيير المؤسسات
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
محاسبة وتدقيق

أ
أ
أ

مالية وبنوؾ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1216
بعنوان جامعة العموم اإلسالمية " األمير عبد القادر" في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنةالمعدؿ،
،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المتضمف إنشاء جامعة العموـ
المؤرخ في  3أوت سنة 5223
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 522-23ّ
ّ
المتمـ،
اإلسبلمية "األمير عبد القادر"،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  451المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة العموـ اإلسبلمية األمير عبد القادر،
 وبمقتضى القرار رقـ  145المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة العموـ اإلسبلمية األمير عبد القادر،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  733المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة العموـ اإلسبلمية األمير عبد القادر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية "األمير عبد القادر" بتاريخ  22ماؼ.2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة العموـ اإلسبلمية "األمير

عبد القادر" ،في ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
العموـ اإلسبلمية " األمير عبد القادر" ،بموجب:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

811

 القرار رقـ  451المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  145المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  733المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ اإلسبلمية " األمير عبد القادر"ّ ،
فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة العموم اإلسالمية " األمير عبد القادر"
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الميدان

الفرع

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ اقتصادية
عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

اقتصاد إسبلمي

طبيعة

تسيير مؤسسات الزكاة و الوقف
مالية وبنوؾ إسبلمية

أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1217
بعنوان جامعة سطيف 1في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 531-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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 وبمقتضى القرار رقـ  457المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة سطيف،5
 وبمقتضى القرار رقـ  425المؤرخ في  11ماؼ  2154المتضمف إلحاؽ الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سطيفإلى سطيف،5
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة سطيف،5
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  127المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة سطيف،5
 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة سطيف،5
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سطيف ،5في ميداف
"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
سطيف ،5بموجب:
 القرار رقـ  457المؤرخ في  15أكتوبر ، 2152 القرار رقـ  425المؤرخ في  11ماؼ 2154 القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  127المؤرخ في  51جويمية 2153 -القرار رقـ  221المؤرخ في  14أكتوبر 2151
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ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيفّ ،5
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سطيف 1
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
تسويق الخدمات
عموـ تجارية
التسويق الصناعي
اإلدارة اإلستراتيجية لممؤسسات
إدارة الموارد البشرية
اإلدارة اإلقميمية والتنمية المحمية
عموـ التسيير
إدارة األعماؿ
إدارة مالية
التحميل االقتصادؼ واالستشراؼ
التأميف والتأميف تكافمي
اقتصاد جمركي
عموـ اقتصادية ،والتسيير
اقتصاد االتصاالت وتكنولوجيا اإلعبلـ
وعموـ تجارية
اقتصاد دولي
عموـ اقتصادية
اقتصاد إسبلمي
اقتصاد نقدؼ وبنكي
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
التمويل والبنوؾ اإلسبلمية
محاسبة
محاسبة وتدقيق
محاسبة وجباية
عموـ مالية ومحاسبة
مالية المؤسسة
مالية وتأمينات

طبيعة
أ
أ
أ
أ
ـ
أ
أ
أ
ـ
ـ
ـ
أ
أ
أ
أ
ـ
أ
أ
ـ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1218
بعنوان جامعة سيدي بمعباس في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 535-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  452المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة سيدؼ بمعباس،
 وبمقتضى القرار رقـ  142المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  722المؤرخ في  17أكتوبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة سيدؼ بمعباس،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  227المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة سيدؼ بمعباس،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس ،في
ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
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المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
سيدؼ بمعباس ،بموجب:
 القرار رقـ  452المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  142المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ القرار رقـ  722المؤرخ في  17أكتوبر 2154 القرار رقـ  227المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدؼ بمعباسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع

عموـ تجارية

عموـ التسيير

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ اقتصادية

عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

طبيعة

مالية وتجارة دولية

أ

تسويق الخدمات

أ

أ

تسويق مصرفي

إدارة الموارد البشرية

أ

إدارة مالية

أ

أ

إدارة األعماؿ

اقتصاد وتسيير المؤسسات

أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي

أ

مالية المؤسسة

أ

أ

اقتصاد دولي

أ

محاسبة وتدقيق

أ

مالية وبنوؾ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1219
بعنوان جامعة سكيكدة في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 272-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  01جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القراررقـ 214ال ّ 2151-2112بجامعة سكيكدة ،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 411ّ
الجامعية  2155-2151بجامعة سكيكدة،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 115ّ
الجامعية  2152 -2155بجامعة سكيكدة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في 15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 421ّ
الجامعية  2154-2152بجامعة سكيكدة،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 141ّ
الجامعية  2151-2153بجامعة سكيكدة ،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 222ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة سكيكدة ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة ،في ميداف
"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
سكيكدة ،بموجب:
مؤرخ في  01جويمية 2112
 القرار رقـ  214ال ّالمؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 411المؤرخ في 13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 115المؤرخ في  15أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 421المؤرخ في  51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 141المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 222ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
تسويق الخدمات
عموـ تجارية
إدارة األعماؿ
عموـ التسيير
إدارة مالية
عموـ اقتصادية،
التحميل االقتصادؼ واالستشراؼ
والتسيير وعموـ تجارية
اقتصاد دولي
عموـ اقتصادية
اقتصاد نقدؼ وبنكي
محاسبة وتدقيق
عموـ مالية ومحاسبة

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1220
بعنوان جامعة سوق أىراس في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
مؤرخ  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  231-52ال ّّ
إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 222ّ
الجامعية  2155-2151بالمركزالجامعي بسوؽ أىراس،
المؤرخ في 13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 124ّ
 2152-2155بالمركز الجامعي بسوؽ أىراس،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 143ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة سوؽ اىراس ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 145ّ
الجامعية  2151-2153بجامعة سوؽ أىراس،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس ،في ميداف

"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
سوؽ أىراس ،بموجب:
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 222المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 124لمؤرخ في  23سبتمبر 2154
 القرار رقـ  143ا ّالمؤرخ في  51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 145ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

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 ػ ػ ػ ػ ػ ػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سوق أىراس
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع
عموـ تجارية
عموـ التسيير

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ اقتصادية
عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

تسويق الخدمات
إدارة األعماؿ
اقتصاد وتسيير المؤسسات
اقتصاد نقدؼ وبنكي
محاسبة وتدقيق
مالية المؤسسة

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1221
بعنوان جامعة تبسة في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
ؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ  11-22الم ّّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 12-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القراررقـ 213ّ
الجامعية  2151-2112بجامعة تبسة ،المعدؿ والمتمـ ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 422ّ
الجامعية  2154-2152بجامعة تبسة،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 221ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة تبسة ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،في ميداف "عموـ
اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
تبسة ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 213المؤرخ في 15أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 422المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 -القرار رقـ ّ 221
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ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةبعنوان جامعة تبسة
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع

عموـ تجارية
عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ التسيير
عموـ اقتصادية
عموـ مالية ومحاسبة

تسويق مصرفي

التخصص

طبيعة
أ

تسويق الخدمات

أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
مالية المؤسسة

أ

أ

إدارة األعماؿ

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1222
بعنوان جامعة تيارت في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 275-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  17أوت 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 542ّ
ّ
 2112 – 2112بجامعة تيارت،
المؤرخ في 17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 412ّ
الجامعية 2155-2151بجامعة تيارت  ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 121ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة تيارت،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ141ّ
الجامعية 2153-2154بجامعة تيارت ،المعدؿ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  )5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،في ميداف "عموـ
اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
تيارت ،بموجب:
المؤرخ في  17أوت 2112
 القرار رقـ ّ 542المؤرخ في 17سبتمبر  ،2151المعدؿ
 القرار رقـ ّ 412المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 121المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 141ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارتّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيارت
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع

عموـ تجارية
عموـ التسيير

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ اقتصادية
عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

مالية وتجارة دولية

طبيعة
أ
أ

تسويق الخدمات

أ

إدارة مالية

اقتصاد نقدؼ وبنكي

أ

محاسبة وجباية معمقة

أ

أ

اقتصاديات العمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1223
بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق  5غشت 5222
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 542-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
212
15
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  121المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة تيزؼ وزو،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  147المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  772المؤرخ في  17أكتوبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة تيزؼ وزو،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  717المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة تيزؼ وزو،

 وبمقتضى القرار رقـ  222المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة تيزؼ وزو،

 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،في ميداف
"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
تيزؼ وزو ،بموجب:

 القرار رقـ  121المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  147المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  772المؤرخ في  17أكتوبر 2154 -القرار رقـ  717المؤرخ في  52أوت 2153

 -القرار رقـ  222المؤرخ في  14أكتوبر 2151

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
الفرع

عموـ تجارية

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ التسيير

عموـ اقتصادية

التخصص

مالية وتجارة دولية

طبيعة
أ
أ

اإلدارة التسويقية

تسويق الخدمات

أ

إدارة إستراتيجية

أ

أ

تسيير عمومي

تنمية محمية ،سياحة وتثميف التراث

ـ

اقتصاد الصحة

أ

اقتصاد التنمية

اقتصاد ومالية محمية

أ
أ
أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1224
بعنوان جامعة تممسان في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 542-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  17أوت 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 543ّ
ّ
 2112 – 2112بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  12سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 431ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة تممساف ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 127ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة تممساف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 -وبمقتضى القرار رقـ 421ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 142ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة تممساف ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 212ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة تممساف،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحة
المؤرخ في  51سبتمبر 2117
 وبمقتضى المقرر رقـ 22ّ
ّ
بعنواف السنة الجامعية  2112 – 2117بجامعة تممساف،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،في ميداف
"عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف جامعة
تممساف ،بموجب:
المؤرخ في  17أوت 2112
 القرار رقـ ّ 543المؤرخ في  12سبتمبر  ،2151المعدؿ
 القرار رقـ ّ 431المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 127المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 421المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 142النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 212المؤرخ في  51سبتمبر 2117
 المقرر رقـ ّ 22ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تممسان
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
تسويق الخدمات
عموـ تجارية
مقاوالتية
إدارة الموارد البشرية
عموـ التسيير
إدارة الميزانية
تسيير عمومي
التحميل االقتصادؼ واالستشراؼ
عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية
اقتصاد وتسيير المؤسسات
اقتصاد صناعي
عموـ اقتصادية
اقتصاد نقدؼ وبنكي
ِّ
كمي
اقتصاد ّ
محاسبة وجباية معمقة
عموـ مالية ومحاسبة
مالية وبنوؾ

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1225
بعنوان المركز الجامعي بعين تيموشنت في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنةالمعدؿ،
،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في 11رجب عاـ  5322الموافق  12يوليو سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتمـ،
المتضمف إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنت،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  171المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  278المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت،
 وبمقتضى القرار رقـ  641المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بعيف
تيموشنت ،في ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف المركز
الجامعي بعيف تيموشنت ،بموجب:
 القرار رقـ  171المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  278المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  641المؤرخ في  23سبتمبر 2154النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بعيف تيموشنتّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بعين تيموشنت
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»

الميدان

الفرع

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

عموـ اقتصادية

عموـ التسيير

عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

إدارة الموارد البشرية

طبيعة
أ

اقتصاد وتسيير المؤسسات

أ

محاسبة وجباية معمقة

أ

أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1226
بعنوان المركز الجامعي بالبيض في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  41رمضاف عاـ  5345الموافق  2سبتمبر سنة 2151
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 204-10ضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض،
المت ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 252ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بالمركز الجامعي بالبيض،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بالبيض ،في
المادة

المادة

المادة
المادة

ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف المركز
الجامعي بالبيض ،بموجب:
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 912ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بالبيضّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بالبيض
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

الفرع

عموـ اقتصادية

عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

اقتصاد نقدؼ وبنكي

طبيعة
أ
أ

تدقيق ومراقبة التسيير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1227
بعنوان المركز الجامعي بميمة في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المتضمف
المؤرخ في  1رجب عاـ  5322الموافق  2يوليوسنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 213-12ّ
إنشاء مركز جامعي بميمة،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
-2155
المؤرخفي13سبتمبر 2155المتضمنتأىيبللماسترالمفتوحةبعنوانالسنةالجامعية
 وبمقتضىالقراررقـّ 1222152بالمركز الجامعي بميمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 254ّ
الجامعية  2151-2151بالمركز الجامعي ميمة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بميمة  ،في

ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف المركز
الجامعي بميمة  ،بموجب:
المؤرخ في 13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 122المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 -القرار رقـ ّ 254ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بميمةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بميمة
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

الفرع

عموـ تجارية

عموـ التسيير

تسويق الخدمات

التخصص

طبيعة
أ
أ

إدارة مالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1228
بعنوان جامعة الوادي في ميدان "لغة وأدب عربي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  234-52ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الوادؼ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  411المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة الوادؼ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  742المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة الوادؼ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر
األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،في ميداف "لغة
وأدب عربي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "لغة وأدب عربي" ،المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،بموجب:
 القرار رقـ  411المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  742المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الوادؼّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة الوادي
في ميدان «لغة وأدب عربي»

لغة وأدب عربي

الفرع

دراسات لغوية
دراسات أدبية

لسانيات عامة

التخصص

طبيعة
أ
أ

أدب عربي حديث ومعاصر

أ

أدب شعبي

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1229
بعنوان جامعة الطارف في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنةالمعدؿ،
،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  232-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  415المؤرخ في  15أكتوبر 2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة الطارؼ،
 وبمقتضى القرار رقـ  154المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة الطارؼ ،المعدؿ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الطارؼ  ،في ميداف
«لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة الطارؼ  ،بموجب:
 القرار رقـ  415المؤرخ في  15أكتوبر2152 القرار رقـ  154المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطارؼ ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الطارف
في ميدان «لغة وأدب عربي»

لغة وأدب عربي

الفرع

دراسات لغوية
دراسات أدبية

التخصص

لسانيات تطبيقية

طبيعة
أ
أ

أدب شعبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1230
بعنوان جامعة غرداية في ميدان "لغة وأدب عربي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنةالمعدؿ،
،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 232-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة غرداية،
ّ
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  121المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بالمركز الجامعي غرداية،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة غرداية ،في ميداف "لغة

وأدب عربي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف " لغة وأدب عربي" ،المؤىمة بعنواف جامعة غرداية  ،بموجب:
 القرار رقـ  121المؤرخ في  13سبتمبر 2155ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم 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 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
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الميدان
لغة وأدب عربي

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة غرداية
في ميدان «لغة وأدب عربي»
الفرع

دراسات لغوية
دراسات أدبية

لسانيات عربية

التخصص

طبيعة
أ
أ

أدب عربي حديث ومعاصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1231
بعنوان جامعة قالمة في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 274-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة قالمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
لمتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155واّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في 15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 414ّ
 2154-2152بجامعة قالمة،
المؤرخ في 23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 151ّ
 2153-2154بجامعة قالمة،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 741ّ
 2151-2153بجامعة قالمة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
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 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة قالمة ،في ميداف «لغة
وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة قالمة ،بموجب:
المؤرخ في  15أكتوبر 2152
 القرار رقـ 414ّ
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 القرار رقـ ّ 151المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 741ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قالمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةبعنوان جامعة قالمة
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
الميدان
لسانيات تطبيقية
دراسات لغوية
لغة وأدب عربي
أدب جزائرؼ
دراسات أدبية

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1232
بعنوان جامعة جيجل في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  5323الموافق  22يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-14ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة جيجل،
2114
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في 13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 132ّ
 2152-2155بجامعة جيجل،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في 15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 413ّ
 2154-2152بجامعة جيجل،
المؤرخ في 23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 151ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة جيجل،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،في ميداف «لغة
وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
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المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 132المؤرخ في 15أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 413المؤرخ في 23سبتمبر 2154
 القرار رقـ ّ 151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجلّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة جيجل
في ميدان «لغة وأدب عربي»

لغة وأدب عربي

الفرع

دراسات نقدية
دراسات لغوية

التخصص

نقد حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ

لسانيات عربية

أ

لسانيات الخطاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9اوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1233
بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  237-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  411المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة خميس مميانة،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  747المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151-2153بجامعة خميس مميانة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة ،في

ميداف «لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة،
بموجب:
 القرار رقـ  411المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  747المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة
في ميدان «لغة وأدب عربي»

الميدان

الفرع

لغة وأدب عربي

دراسات لغوية

دراسات نقدية
دراسات أدبية

التخصص

نقد حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ

لسانيات عامة

أدب جزائرؼ

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1234
بعنوان جامعة خنشمة في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  231-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
2152
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  227ال ّالجامعية  2155-2151بالمركز الجامعي بخنشمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 742ّ
 2151-2153بجامعة خنشمة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،في ميداف «لغة

وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،بموجب:

مؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ  227ال ّالمؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 742ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً

كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خنشمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
الميدان
نقد حديث ومعاصر
دراسات نقدية
لسانيات عامة
دراسات لغوية
أدب عربي قديـ
لغة وأدب عربي
أدب عربي حديث ومعاصر
دراسات أدبية
أدب مقارف وعالمي

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1235
بعنوان جامعة األغواط في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 271-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
 2115و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  121المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة األغواط،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  157المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة األغواط،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22-27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،في ميداف
«لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
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المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،بموجب:
 القرار رقـ  121المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  157المؤرخ في  51جويمية 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواطّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة األغواط
الميدان
لغة وأدب عربي

في ميدان «لغة وأدب عربي»

الفرع

دراسات لغوية
دراسات أدبية

تعميمية المغات

التخصص

طبيعة
أ
أ

لسانيات عربية

أ

أدب عربي حديث ومعاصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1236
بعنوان جامعة معسكر في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الد ارسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 52-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 125ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة معسكر ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17أكتوبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 721ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة معسكر،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،في ميداف
«لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،بموجب:
المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 125المؤرخ في  17أكتوبر 2154
 القرار رقـ ّ 721ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكرّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة معسكر
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
الميدان
دراسات نقدية
دراسات نقدية
لغة وأدب عربي
دراسات لغوية
دراسات لغوية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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أ
أ

الثالثي الثالث 2016

847

مؤرخ في  9اوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1237
بعنوان جامعة المدية في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 55-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  412المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة المدية،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة المدية ،في ميداف «لغة

وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة المدية ،بموجب:
 القرار رقـ  412المؤرخ في  15أكتوبر 2152ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المديةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة المدية
في ميدان «لغة وأدب عربي»
الفرع

لغة وأدب عربي

دراسات نقدية
دراسات لغوية
دراسات أدبية

التخصص
نقد حديث ومعاصر
تعميمية المغات
لسانيات الخطاب
أدب عربي حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1238
بعنوان جامعة مستغانم في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 221-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
212
15
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة مستغانـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  121المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة مستغانـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  732المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة مستغانـ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،في ميداف
«لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،بموجب:
 القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  ،2151المعدؿ والمتمـ القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر 2155 القرار رقـ  121المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  732المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
الميدان
نقد حديث ومعاصر
دراسات نقدية
تعميمية المغات
لسانيات تطبيقية
دراسات لغوية
لغة وأدب عربي
لسانيات عربية
أدب عربي حديث ومعاصر
دراسات أدبية
أدب مقارف وعالمي

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1239
بعنوان جامعة المسيمة في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 273-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  425المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة المسيمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  734المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة المسيمة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر
األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،في ميداف
«لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،بموجب:
 القرار رقـ  425المؤرخ في  17سبتمبر 2151 القرار رقـ  734المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة المسيمة
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
الميدان
لسانيات عامة
دراسات لغوية
أدب جزائرؼ
لغة وأدب عربي
دراسات أدبية
أدب عربي حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1240
بعنوان جامعة وىران 1في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة  5223المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 255-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
لمؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  211-12ا ّالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة وىراف ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 452ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة وىراف،

المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 121ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة وىراف ،المعدؿ،

المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 122ّ
ّ
الجامعية  2151 –2153بجامعة وىراف،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتض ّمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 221ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة وىراف ،5
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151

يقــــــرر
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة وىراف  ،1في ميداف
«لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة وىراف ،بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 113المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 452 القرار رقـ  121المؤّرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿالمؤرخ في  51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 122المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 221ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىرافّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة وىران 1
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع

لغة وأدب عربي

دراسات نقدية

دراسات لغوية
دراسات أدبية

نقد حديث ومعاصر

طبيعة

لسانيات تطبيقية

أ
أ
أ

لسانيات عربية

أ

لسانيات الخطاب

أ

لسانيات عامة
أدب جزائرؼ

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1241
بعنوان جامعة ورقمة في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 251-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 555ّ
ّ
الجامعية  2152 –2155بجامعة ورقمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 313ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة ورقمة،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
عربي»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة ،في ميداف «لغة
وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة  ،بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 555المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 313النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
الميدان
لسانيات تطبيقية
دراسات لغوية
لسانيات عربية
لغة وأدب عربي
أدب عربي قديـ
دراسات أدبية
أدب عربي حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1242
بعنوان جامعة أم البواقي في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 11-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 522ّ
الجامعية  2151-2112بجامعة أـ البواقي ،المعدؿ،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 423ّ
الجامعية  2155-2151بجامعة أـ البواقي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي ،في ميداف
«لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ،
 القرار رقـ ّ 522المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 -القرار رقـ ّ 423

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أـ البواقيّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق  :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي
في ميدان «لغة وأدب عربي»

الفرع

الميدان

دراسات نقدية

دراسات لغوية

لغة وأدب عربي

دراسات أدبية

التخصص

نقد حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ

لسانيات عربية

أ

أدب عربي قديـ

أ

أدب عربي حديث ومعاصر
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1243
بعنوان جامعة سعيدة في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنةالمعدؿ،
،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  51-12ال ّّ
المتمـ،
إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة سعيدة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 451ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 628ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،في ميداف «لغة
وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 117المؤرخ في  01أكتوبر  ،2152المعدؿ
 القرار رقـ ّ 451المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 628ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة
في ميدان " لغة وأدب عربي"
التخصص
الفرع
الميدان
نقد عربي قديـ
دراسات نقدية
لسانيات الخطاب
لغة وأدب عربي
دراسات لغوية
لسانيات عامة

طبيعة
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2014يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1244
بعنوان جامعة العموم اإلسالمية "األمير عبد القادر" في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المتضمف إنشاء جامعة العموـ
المؤرخ في  3أوت سنة 5223
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 522-23ّ
ّ
المتمـ،
اإلسبلمية "األمير عبد القادر"،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  145المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة العموـ اإلسبلمية األمير عبد القادر،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة العموـ اإلسبلمية "األمير
المادة

المادة

المادة
المادة

عبد القادر" ،في ميداف «لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة العموـ اإلسبلمية
"األمير عبد القادر" ،بموجب:
 القرار رقـ  145المؤرخ في  23سبتمبر 2154ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة العموـ اإلسبلمية "األمير عبد القادر"ّ ،
فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة العموم اإلسالمية "األمير عبد القادر"
في ميدان «لغة وأدب عربي»
طبيعة
التخصص
الفرع
الميدان
أ
لسانيات عامة
دراسات لغوية
لغة وأدب عربي
أ
أدب عربي حديث ومعاصر
دراسات أدبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1245
بعنوان جامعة سطيف  2في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  4محرـ عاـ  5344الموافق  22نوفمبر سنة ،2155
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 313-55ّ
المتضمف إنشاء جامعة سطيف ،2
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  318المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة سطيف،2
 وبمقتضى القرار رقـ  323المؤرخ في  11ماؼ  2154المتضمف إلحاؽ ماستر مؤىمة بعنواف جامعة سطيف إلىسطيف ،2
 وبمقتضى القرار رقـ  630المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة سطيف ،2
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  715المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151-2153بجامعة سطيف ،2
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
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 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سطيف  ،2في ميداف
«لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة سطيف ،2بموجب:
 القرار رقـ  318المؤرخ في  15أكتوبر ،2152 القرار رقـ  323المؤرخ في  11ماؼ 2154 القرار رقـ  630المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  715المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيف ّ ،2
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سطيف2
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
الميدان
نقد عربي قديـ
دراسات نقدية
نقد حديث ومعاصر
لسانيات تطبيقية
لغة وأدب عربي
دراسات لغوية
لسانيات عامة
أدب عربي حديث ومعاصر
دراسات أدبية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1246
بعنوان جامعة سيدي بمعباس في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 535-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس ،في

ميداف «لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس،
بموجب:
 القرار رقـ  212المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدؼ بمعباسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس
في ميدان «لغة وأدب عربي»

الميدان

الفرع

لغة وأدب عربي

دراسات لغوية

دراسات نقدية

دراسات أدبية

نقد عربي قديـ

التخصص

طبيعة
أ
أ

لسانيات عربية

أ

لسانيات الخطاب

أ

أدب عربي حديث ومعاصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1247
بعنوان جامعة سكيكدة في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ272-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في 13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 115ّ
 2152-2155بجامعة سكيكدة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
ضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152والمت ّوالمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في 23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 144ّ
 2153-2154بجامعة سكيكدة،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في 52أوت  2153المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 714ّ
 2151-2153بجامعة سكيكدة،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 222ّ
 2151 -2151بجامعة سكيكدة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة ،في ميداف

«لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمك ف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة ،بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 115المؤرخ في 23سبتمبر 2154
 القرار رقـ ّ 144المؤرخ في 52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 714المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 222ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة
في ميدان «لغة وأدب عربي»

لغة وأدب عربي

الفرع

دراسات نقدية
دراسات لغوية
دراسات أدبية

التخصص

نقد حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ

لسانيات عربية

لسانيات الخطاب

أ

أدب عربي قديـ

أ

أدب جزائرؼ

أ
أ

أدب شعبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1248
بعنوان جامعة سوق أىراس في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
مؤرخ  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  231-52ال ّّ
إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 222ّ
الجامعية  2155-2151بالمركز الجامعي بسوؽ أىراس،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس ،في ميداف
المادة

المادة
المادة
المادة

« لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "لغة وأدب عربي" ،المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس ،بموجب:
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 222ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سوق أى ارس
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
الميدان
لسانيات عامة
دراسات لغوية
لغة وأدب عربي
أدب عربي حديث ومعاصر
دراسات أدبية

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1249
بعنوان جامعة تبسة في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 12-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 417ّ
الجامعية  2155-2151بجامعة تبسة،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 112ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة تبسة ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في 15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 422ّ
الجامعية  2154-2152بجامعة تبسة،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،في ميداف «لغة
وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

868

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،بموجب:
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 417المؤرخ في  13سبتمبر  ،2011المعدؿ
 القرار رقـ ّ 112المؤرخ في 15أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 422ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تبسة
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص

الميدان

الفرع

دراسات نقدية

نقد حديث ومعاصر

لغة وأدب عربي

دراسات لغوية

لسانيات عربية

دراسات أدبية

أدب عربي حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ

تعميمية المغات

أ
أ

لسانيات الخطاب

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1250
بعنوان جامعة تيارت في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 275-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
ألوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ا ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 121ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة تيارت،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ141ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة تيارت ،المعدؿ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  52أوت 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 711ّ
ّ
 2151 –2153بجامعة تيارت،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،في ميداف «لغة
وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 121المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 141المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 711ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارتّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيارت
في ميدان «لغة وأدب عربي»

الميدان

الفرع

لغة وأدب عربي

دراسات لغوية

دراسات نقدية

دراسات أدبية

التخصص

نقد حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ

تعميمية المغات

أ

لسانيات الخطاب

أ

أدب عربي حديث ومعاصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1251
بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق  5غشت 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 542-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  423المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  147المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة تيزؼ وزو،
لمؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ  113ا ّلنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر
األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،في ميداف
«لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،بموجب:
 القرار رقـ  423المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  147المؤرخ في  23سبتمبر 2154ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
لغة وأدب عربي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
نقد حديث ومعاصر
دراسات نقدية
لسانيات تطبيقية
دراسات لغوية
أدب جزائري
دراسات أدبية
أدب عربي حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1252
بعنوان جامعة تممسان في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 542-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 217ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة تممساف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 142ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة تممساف ،المعدؿ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
عربي»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،في ميداف
«لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،بموجب:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 217المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 142ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تممسان
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
الميدان
نقد حديث ومعاصر
دراسات نقدية
لسانيات تطبيقية
دراسات لغوية
لغة وأدب عربي
لسانيات عربية
أدب عربي حديث ومعاصر
د ارسات أدبية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1253
بعنوان المركز الجامعي بعين تيموشنت في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة  ،2151والمتضمفالمعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المتضمف
المؤرخ في 11رجب عاـ  5322الموافق  12يوليو سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 211-12ّ
المتمـ،
إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنتّ ،
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة  2154الذؼ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 77-54المؤرخ في  52ربيع ّ
يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  171المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2152 -2155بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ الدراسات
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف والمحدد
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  278المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2154 -2152بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي» لنيل
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 113شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  538المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بعيف
تيموشنت ،في ميداف «لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بعيف
تيموشنت ،بموجب:
 القرار رقـ  171المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  278المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  538المؤرخ في  51جويمية 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بعيف تيموشنتّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بعين تيموشنت
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
الميدان
لسانيات الخطاب
دراسات لغوية
لغة وأدب عربي
أدب جزائرؼ
دراسات أدبية
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1254
بعنوان المركز الجامعي بميمة في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222وا
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المتضمف
المؤرخ في  1رجب عاـ  5322الموافق  2يوليوسنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 213-12ّ
إنشاء مركز جامعي بميمة،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 122ّ
الجامعية  2152-2155بالمركز الجامعي بميمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في 15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 272ّ
الجامعية  2154-2152بالمركز الجامعي بميمة ،المعدؿ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ254ّ
الجامعية  2151 -2151بالمركز الجامعي ميمة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بميمة ،في
ميداف «لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بميمة،

بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 122المؤرخ في 15أكتوبر  ،2152المعدؿ
 القرار رقـ ّ 272المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 -القرار رقـ ّ 254ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بميمةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بميمة
في ميدان «لغة وأدب عربي»

لغة وأدب عربي

الفرع

دراسات لغوية
دراسات أدبية

لسانيات تطبيقية

التخصص

طبيعة
أ
أ

لسانيات عربية

أ

أدب عربي قديـ

أ

أدب عربي حديث ومعاصر
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1255
بعنوانالمركز الجامعي بالنعامة في ميدان "لغة وأدب عربي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في 41رمضاف عاـ  5345الموافق  2سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 211-51المتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
2151
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 134ّ
الجامعية  2153-2154بالمركز الجامعي بالنعامة ،المعدؿ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « لغة وأدب عربي »
 وبمقتضى القرار رقـ 504ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  51جويمية  2153والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القراررقـ 135ّ
الجامعية  2151-2153بالمركز الجامعي بالنعامة،
المؤرخ في  03أكتوبر  2151والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القراررقـ 253ّ
الجامعية  2151-2151بالمركز الجامعي بالنعامة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بالنعامة ،في
ميداف " لغة وأدب عربي " ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "لغة وأدب عربي" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بالنعامة،
بموجب:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  23سبتمبر  2154المعدؿ،
 القرار رقـ ّ 134المؤرخ في  51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 135المؤرخ في  03أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 253ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بالنعامةّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانالمركز الجامعي بالنعامة
في ميدان «لغة وأدب عربي»

الميدان

الفرع

لغة وأدب عربي

دراسات لغوية

دراسات نقدية
دراسات أدبية

التخصص

نقد حديث ومعاصر

طبيعة
أ
أ

لسانيات عربية

أ

أدب عربي حديث ومعاصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1256
بعنوان المركز الجامعي بغميزان في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
مؤرخ في  11رجب عاـ  5322الموافق  2يوليو سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  211-12ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزافّ ،
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  133المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بالمركز الجامعي بغميزاف،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

879

المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  251المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بالمركز الجامعي بغميزاف،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بغميزاف ،في

ميداف «لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي ىذه الحالة،
فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد المتبع مف طرؼ
الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات الماستر الموجودة
في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بغميزاف،
بموجب:
 القرار رقـ  133المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  251المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بغيميزافّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان
لغة وأدب عربي

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بغميزان
في ميدان «لغة وأدب عربي»
الفرع

دراسات لغوية

لسانيات تطبيقية

التخصص

طبيعة
أ
أ

لسانيات الخطاب
لسانيات عامة
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1257
بعنوان المركز الجامعي بتمنراست في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
مؤرخ في  55رجب عاـ  5321الموافق  51غشت سنة 2111
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  415-11ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  131المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بالمركز الجامعي تمنراست،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  134المؤرخ في 51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بالمركز الجامعي بتمنراست،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتمنراست ،في
ميداف «لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
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المادة

المادة

المادة
المادة

 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة ال ارغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "لغة وأدب عربي" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتمنراست،
بموجب:
 القرار رقـ  131المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  134المؤرخ في 51جويمية 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتمنراستّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بتمنراست
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
الميدان
نقد حديث ومعاصر
دراسات نقدية
لسانيات تطبيقية
دراسات لغوية
لغة وأدب عربي
أدب عربي حديث ومعاصر
دراسات أدبية

طبيعة
أ
أ
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1258
بعنوان المركز الجامعي بتيسمسيمت في ميدان «لغة وأدب عربي»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  1رجب عاـ  5322الموافق  2يوليو سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 214-12ّ
المتضمف ّإنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت،
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
211
12
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  646المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بالمركز الجامعي بتيسمسيمت ،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «لغة وأدب عربي»
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  765المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بالمركز الجامعي بتيسمسيمت ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وأدب عربي " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة الشمف بتاريخ  27-21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتيسمسيمت،
المادة

المادة

المادة
المادة

في ميداف «لغة وأدب عربي» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «لغة وأدب عربي» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتيسمسيمت،
بموجب:
 القرار رقـ  646المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  765المؤرخ في  52أوت 2153تداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار اب ً
كل فيما يخصو
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتيسمسيمتّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بتيسمسيمت
في ميدان «لغة وأدب عربي»
التخصص
الفرع
الميدان
تعميمية المغات
دراسات لغوية
لغة وأدب عربي
أدب عربي قديـ
دراسات أدبية

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1259
بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق  5غشت 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 542-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  121المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة تيزؼ وزو،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  423المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  147المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  143المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  717المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  222المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة تيزؼ وزو،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف 5بتاريخ  27 -21أفريل
.2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي ىذه الحالة،
فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد المتبع مف طرؼ
الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات الماستر الموجودة
في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو،
بموجب:
 القرار رقـ  121المؤرخ في  13سبتمبر ،2155 القرار رقـ  423المؤرخ في  15أكتوبر ،2152 القرار رقـ  147المؤرخ في  23سبتمبر ،2154 القرار رقـ  143المؤرخ في  51جويمية ،2153 القرار رقـ  717المؤرخ في  52أوت ،2153 القرار رقـ  222المؤرخ في  14أكتوبر . 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»

الميدان

الفرع

عموـ الطبيعة والحياة

بيوتكنولوجيا

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

التخصص

البيوتكنولوجيا وتثميف النبات

طبيعة
أ
أ

بيوتكنولوجيا الميكروبات
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بيئة ومحيط

التنوع الحيوؼ وعمـ البيئة النباتي

أ

عمـ البيئة الحيواني

أ

التنوع البيئي والمحيط

حماية األنظمة البيئية

أ

المياه و المحيط

أ

المحاصيل المعمرة

عموـ فبلحية

أ

عمـ البيئة الغابية

أ

اإلنتاج و التغذية الحيوانية

أ

حماية الغابات

أ

أ

اإلنتاج الحيواني

أ

اإلنتاج النباتي
عمـ التربة

أ

العموـ الغابية
عموـ الغذاء

أ

الغذاء ومراقبة النوعية

أ

أمف غذائي و ضماف الجودة

أ

بيولوجيا الحفع

أ

أ

بيوكيمياء التغذية

بيوكيمياء تطبيقية

عموـ بيولوجية

أ

أ

بيولوجيا ومراقبة عشائر الحشرات

أ

مكروبيولوجيا تطبيقية

أ

بيولوجيا وفيزيولوجيا التكاثر
عمـ الطفيميات

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1260
بعنوان جامعة تممسان في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 542-22ّ
المتمـ،
لمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
 5222ا
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
لمؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  211-12ا ّالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  17أوت 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 543ّ
ّ
 2112 – 2112بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 127ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة تممساف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 142ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة تممساف ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 141ّ
 2151 –2153بجامعة تممساف،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 712ّ
 2151-2153بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 212ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة تممساف،
المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحة
المؤرخ في  51سبتمبر 2117
 وبمقتضى المقرر رقـ 22ّ
ّ
بعنواف السنة الجامعية  2112 – 2117بجامعة تممساف،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف 5بتاريخ  27 -21أفريل
.2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تممساف  ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،بموجب:
المؤرخ في  17أوت ،2112
 القرار رقـ ّ 543المؤرخ في  13سبتمبر ،2155
 القرار رقـ ّ 127المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ،
 القرار رقـ ّ 142المؤرخ في  52أوت ،2153
 القرار رقـ ّ 712المؤرخ في  51جويمية ،2153
 القرار رقـ ّ 141المؤرخ في  51سبتمبر ،2117
 المقرر رقـ ّ 22المؤرخ في  14أكتوبر ،2151
 القرار رقـ ّ 212ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

عموـ الطبيعة
والحياة

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تممسان
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
عمـ البيئة
عمـ البيئة الحيواني
بيئة ومحيط
عمـ البيئة النباتي والمحيط
عمـ السموـ الصناعي والبيئي
عمـ االحياء المائية البحرية والقارية عموـ البحار
اإلنتاج النباتي
عموـ فبلحية
الغذاء ومراقبة النوعية
بيولوجيا التغذية
تغذية وعمـ الغذاء
عموـ الغذاء
التغذية وأمراض
أمف غذائي وضماف الجودة
بيوكيمياء
بيوكيمياء تطبيقية
بيولوجيا جزيئية وخموية
عمـ وراثة العشائر
عمـ الوراثة
عموـ بيولوجية
عمـ المناعة
عمـ العدوػ
مكروبيولوجيا ومراقبة النوعية
مكروبيولوجيا أساسية
الفيزيولوجيا الخموية واألمراض الفيزيولوجية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1261
بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة  5223المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 251-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  135المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،
 وبمقتضى القرار رقـ  437المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ،المعدؿ،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  639المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،
 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،
ؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ  772الم ّوالحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ
والتكنولوجيا  ،في ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة ىوارؼ بومديف
لمعموـ والتكنولوجيا ،بموجب:
 القرار رقـ  135المؤرخ في  17أوت ،2112 القرار رقـ  437المؤرخ في  12سبتمبر  ،2151المعدؿ، القرار رقـ  639المؤرخ في  23سبتمبر ،2154 القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر .2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجياّ ،
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
طبيعة
التخصص
الفرع
الميدان
أ
بيوتكنولوجيا وعمـ األمراض الجزيئي
بيوتكنولوجيا
أ
البيوتكنولوجيا وتثميف النبات
أ
التنوع الحيوؼ وعمـ البيئة النباتي
أ
التنوع البيئي والمحيط
بيئة ومحيط
أ
حماية األنظمة البيئية
عمـ االحياء المائية البحرية والقارية عمـ المحيطات البيولوجي والمحيط البحرؼ
أ
عموـ الطبيعة
والحياة
أ
التغذية وعمـ التغذية البشرية
عموـ الغذاء
أ
بيوكيمياء-عمـ المناعة
أ
بيولوجيا وفيزيولوجيا التكاثر
أ
عمـ الوراثة األساسي والتطبيقي
عموـ بيولوجية
أ
مكروبيولوجيا ومراقبة النوعية
أ
عمـ األعصاب
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عمـ الطفيميات
الفيزيولوجيا الخموية واألمراض الفيزيولوجية
العموـ الصيدالنية

أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1262
بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة  5223المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 212-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  136المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،

 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  427المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  174المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية ، 2112 -2117
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة وىراف لمعموـ
والتكنولوجيا  ،في ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة وىراف لمعموـ

والتكنولوجيا ،بموجب:
 القرار رقـ  136المؤرخ في  17أوت ،2112 القرار رقـ  212المؤرخ في  15جويمية ،2112 القرار رقـ  427المؤرخ في  15أكتوبر ،2152 القرار رقـ  174المؤرخ في  51جويمية ،2153 المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر .2117ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجياّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
البيوتكنولوجيا وعمـ الجينوـ النباتي
بيوتكنولوجيا
البيوتكنولوجيا وتثميف النبات
نوعية المنتجات واألمف الغذائي
عموـ الغذاء
عموـ الطبيعة والحياة
عمـ الوراثة األساسي والتطبيقي
عموـ بيولوجية
عمـ السموـ األساسي والتطبيقي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1263
بعنوان المركز الجامعي بعين تيموشنت في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  11رجب عاـ  5322الموافق  12يوليو سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتمـ،
المتضمف إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنت،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
211
12
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  911المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بعيف
تيموشنت  ،في ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
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يمكف لمطمبة ال ارغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بعيف
تيموشنت ،بموجب:
 القرار رقـ  911المؤرخ في  14أكتوبر . 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بعيف تيموشنتّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بعين تيموشنت
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
مكروبيولوجيا تطبيقية
عموـ بيولوجية
عموـ الطبيعة والحياة

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1264
بعنوان المركز الجامعي بميمة في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  212-15المؤّرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  1رجب عاـ  5322الموافق  2يوليو سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 213-12ّ
المتضمف إنشاء مركز جامعي بميمة،
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 272ّ
الجامعية  2154-2152بالمركز الجامعي بميمة ،المعدؿ،
لمؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ  772ا ّوالحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بميمة ،في
ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بميمة ،

بموجب:
المؤرخ في  15أكتوبر  ،2152المعدؿ.
 القرار رقـ ّ 272ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بميمةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بميمة
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»

عموـ الطبيعة والحياة

الفرع

بيوتكنولوجيا
بيئة ومحيط

عموـ بيولوجية

التخصص

بيوتكنولوجيا النبات

طبيعة
أ
أ

حماية األنظمة البيئية

أ

بيوكيمياءتطبيقية
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1265
بعنوان المركز الجامعي بالنعامة في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في 41رمضاف عاـ  5345الموافق  2سبتمبر سنة 2151
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 211-51المتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  03أكتوبر  2151والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 253ّ
الجامعية  2151-2151بالمركز الجامعي بالنعامة،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بالنعامة ،في
ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي
بالنعامة ،بموجب:
المؤرخ في  03أكتوبر .2151
 القرار رقـ ّ 253ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بالنعامةّ ،
ىذا الق ارر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بالنعامة
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
الفبلحة الرعوية
عموـ فبلحية
عموـ الطبيعة والحياة

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1266
بعنوان المركز الجامعي بغميزان في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
مؤرخ في  11رجب عاـ  5322الموافق  2يوليو سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  211-12ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزافّ ،
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

897

 وبمقتضى القرار رقـ  132المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بالمركز الجامعي بغميزاف ،
 وبمقتضى القرار رقـ  714المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بالمركز الجامعي بغميزاف،
 وبمقتضى القرار رقـ  251المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بالمركز الجامعي بغميزاف،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بغميزاف ،في
ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بغميزاف
 ،بموجب:
 القرار رقـ  132المؤرخ في  51جويمية ،2153 القرار رقـ  714المؤرخ في  52أوت ، 2153 القرار رقـ  251المؤرخ في  14أكتوبر .2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بغيميزافّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بغميزان
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»

عموـ الطبيعة والحياة

الفرع

بيئة ومحيط
عموـ الغذاء

عموـ بيولوجية

عمـ البيئة

التخصص

طبيعة
أ

الغذاء ومراقبة النوعية

أ

مكروبيولوجيا و مراقبة النوعية

أ

بيوكيمياء تطبيقية

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1267
بعنوان جامعة الطارف في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 232-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54الم ّؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة الطارؼ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الطارؼ ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

ي مكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة الطارؼ ،بموجب:
 -القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر 2151

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطارؼّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الطارف
الميدان

المادة
عموـ ّ

المادة»
في ميدان «عموم ّ

الفرع

فيزياء

التخصص

فيزياء المواد

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1268
بعنوان جامعة قالمة في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 274-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة قالمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ  521ال ّ 2112-2112بجامعة قالمة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة قالمة ،في ميداف «عموـ
المادة

المادة
المادة
المادة

المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة قالمة ،بموجب:
مؤرخ في  17أوت 2112
 القراررقـ 521ال ّابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قالمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قالمة
المادة»
في ميدان «عموم ّ

الميدان

الفرع

المادة
عموـ ّ

فيزياء

كيمياء

كيمياء فيزيائية

التخصص

طبيعة
أ
أ

فيزياء المادة المكثفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1269
بعنوان جامعة جيجل في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  5323الموافق  22يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-14ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة جيجل،
2114
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 525ّ
الجامعية  2151-2112بجامعة جيجل،
المؤرخ في 13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 132ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة جيجل،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في 51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ153ّ
 2151-2153بجامعة جيجل،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

902

 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ المادة « ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل

.2151

يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد

المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 525مؤرخ في  13سبتمبر 2155
 -القرار رقـ  132ال ّ

المؤرخ في 51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً

كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجلّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة جيجل
الميدان

المادة»
في ميدان «عموم ّ

الفرع

كيمياء
المادة
عموـ ّ

التخصص

طبيعة

كيمياء المواد

أ

كيمياء عضوية

أ

كيمياء صيدالنية

أ

فيزياء المواد

أ

فيزياء طبية

أ

فيزياء نظرية

أ

فيزياء
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1270
بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 237-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
تضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155والم ّالدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  157المؤرخ في  23سبتمبر 2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة خميس مميانة،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22-27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة ،في

ميداف «عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة ،بموجب:
 القرار رقـ  157المؤرخ في  23سبتمبر2154ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة
المادة»
في ميدان «عموم ّ

الميدان

الفرع

المادة
عموـ ّ

فيزياء

كيمياء

التخصص

كيمياء صيدالنية

طبيعة
أ
أ

فيزياء الكوكب

أ

فيزياء نظرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1271
بعنوان جامعة خنشمة في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  231-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القراررقـ  552ال ّ 2112-2112بالمركز الجامعي خنشمة،
المؤرخ في 13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 125ّ
 2152-2155بالمركز الجامعي بخنشمة،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ152ّ
 2153-2154بجامعة خنشمة،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،بموجب:
مؤرخ في  17أوت 2112
 القرار رقـ  552ال ّالمؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 125المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 القرار رقـ ّ 152ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خنشمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة
المادة»
في ميدان «عموم ّ

المادة
عموـ ّ

الفرع

كيمياء
فيزياء

كيمياء تحميمية

التخصص

طبيعة
أ
أ

كيمياء المواد

أ

فيزياء المواد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1272
بعنوان جامعة األغواط في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 271-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
 2115و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  522المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة األغواط،
 وبمقتضى القرار رقـ  452المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة األغواط،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
مادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ال ّشيادة الميسانسوشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،بموجب:
 القرار رقـ  522المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  452المؤرخ في  17سبتمبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواطّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة األغواط
المادة»
في ميدان «عموم ّ
الفرع

كيمياء
المادة
عموـ ّ

فيزياء

التخصص
كيمياء العضوية
كيمياء عضوية
فيزياء تطبيقية
فيزياء المواد
فيزياء طبية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1273
بعنوان جامعة معسكر في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 52-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 524ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة معسكر،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 452ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة معسكر،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 412ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة معسكر،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 125ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة معسكر ،المعدؿ،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانسوشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  52أوت 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 731ّ
ّ
 2151 –2153بجامعة معسكر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،في ميداف

«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 524المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 452المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 412المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 125المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 731ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكرّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان
المادة
عموـ ّ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة معسكر
المادة»
في ميدان «عموم ّ
كيمياء

الفرع

فيزياء

فيزياء

التخصص

طبيعة

كيمياء الجزيئات الكمية

أ

فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة

أ

فيزياء المواد

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1274
بعنوان جامعة المدية في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 55-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  431المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة المدية،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة المدية ،المعدؿ،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة المدية ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي ىذه الحالة،
فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد المتبع مف طرؼ
الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات الماستر الموجودة
في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة المدية ،بموجب:
 القرار رقـ  431المؤرخ في  12سبتمبر 2151 القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر ،2154المعدؿابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المديةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة المدية
المادة»
في ميدان «عموم ّ

الميدان

الفرع

المادة
عموـ ّ

فيزياء

التخصص

كيمياء

كيمياء صيدالنية

فيزياء

فيزياء نظرية

طبيعة
أ
أ

فيزياء المواد

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1275
بعنوان جامعة مستغانم في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
متمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ وال ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 221-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  451المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة مستغانـ،

المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 وبمقتضى القرار رقـ  121المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة مستغانـ،
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،بموجب:
 القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  ،2151المعدؿ والمتمـ القرار رقـ  451المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  121المؤرخ في  51جويمية 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم
المادة»
في ميدان «عموم ّ

الميدان

الفرع

المادة
عموـ ّ

فيزياء

كيمياء

كيمياء تطبيقية

التخصص

طبيعة
أ
أ

فيزياء المواد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1276
بعنوان جامعة المسيمة في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 273-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة المسيمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  425المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة المسيمة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة المسيمة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  123المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة المسيمة ،المعدؿ،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانسوشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة المسيمة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة

المادة

المادة
المادة

:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،بموجب:
 القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  425المؤرخ في  17سبتمبر 2151 القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر2011 القرار رقـ  123المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ القرار رقـ  272المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة
المادة»
في ميدان «عموم ّ
التخصص
الفرع
الميدان
كيمياء المواد
كيمياء
كيمياء عضوية
فيزياء تطبيقية
المادة
عموـ ّ
فيزياء المواد
فيزياء
فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة
فيزياء نظرية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1278
بعنوان جامعة ورقمة في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 251-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 522ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة ورقمة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 626ّ
ّ
المعدؿ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة ورقمة ،
ّ
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 523ّ
ّ
الجامعية  2151 –2153بجامعة ورقمة ،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  52أوت 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 746ّ
ّ
 2151 –2153بجامعة ورقمة ،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 882ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة ورقمة ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة ،في ميداف «عموـ

المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة  ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ 522ّ
المؤرخ في  23سبتمبر 2154معدؿ
 القرار رقـ 626ّ
المؤرخ في  51جويمية 2153
 القرار رقـ 523ّ
المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ 746ّ
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ 882ّ
ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة
المادة»
في ميدان «عموم ّ
الفرع

كيمياء
المادة
عموـ ّ

كيمياء تطبيقية

التخصص

طبيعة
أ
أ

كيمياء البيئة
فيزياء المواد

فيزياء

أ

فيزياء اإلشعاعات

فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة
الفيزياء األرصاد الجوية

أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1279
بعنوان جامعة أم البواقي في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
مؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  211-12ال ّالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 11-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة أـ البواقي ،الم ّ
عدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  521ال ّالجامعية  2112 -2112بالمركز الجامعي بأـ البواقي،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 522ّ
الجامعية  2151-2112بجامعة أـ البواقي ،المعدؿ،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 423ّ
الجامعية  2155-2151بجامعة أـ البواقي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152والمتض ّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدافوالمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في 23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماسترالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ127ّ
 2153-2154بجامعة أـ البواقي،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 737ّ
 2151-2153بجامعة أـ البواقي،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي ،في ميداف

«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي ،بموجب:
مؤرخ في  17أوت 2112
 القرار رقـ  521ال ّالمؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ
 القرار رقـ ّ 522المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 423النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  23سبتمبر
 القرار رقـ ّ 127المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 737ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أـ البواقيّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي
المادة»
في ميدان «عموم ّ
التخصص
الفرع
الميدان
كيمياء تحميمية
كيمياء
كيمياء المواد
المادة
عموـ ّ
فيزياء تطبيقية
فيزياء
فيزياء المواد

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1280
بعنوان جامعة سعيدة في ميدان «عموم المادة»

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  51-12ال ّّ
المتمـ،
إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01جويمية 2112
 -وبمقتضى القرار رقـ 211ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
لمتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر  2155ا
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة سعيدة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 628ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
المادة" لنيل
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانسوشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 121ّ
 2151 –2153بجامعة سعيدة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21- 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22- 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،في ميداف

«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي ىذه الحالة،
فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد المتبع مف طرؼ
الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات الماستر الموجودة
في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،بموجب:
المؤرخ في  01جويمية  ،2112المعدؿ
 القرار رقـ 211ّ
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ 117ّ
المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ 628ّ
المؤرخ في  51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 121ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة
المادة"
في ميدان " عموم ّ
الفرع

كيمياء
المادة
عموـ ّ
فيزياء

التخصص

كيمياء العضوية

طبيعة
أ
أ

كيمياء عضوية

كيمياء نظرية وحاسوبية

أ

فيزياء المواد

أ

أ

فيزياء حاسوبية

أ

فيزياء اإلشعاعات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1281
بعنوان جامعة سطيف 1في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 531-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  52ربيع األ ّوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  425المؤرخ في  11ماؼ  2154المتضمف إلحاؽ ماستر مؤىمة بعنواف جامعة سطيف إلىسطيف،5

 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة سطيف،5

المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سطيف  ،5في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة سطيف  ،5بموجب:
 -القرار رقـ  425المؤرخ في  11ماؼ 2154

 -القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر2154

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيف ّ ،5
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سطيف 1
المادة»
في ميدان «عموم ّ

الفرع

الميدان
كيمياء
المادة
عموم ّ

كيمياء المحيط

التخصص

طبيعة
أ

كيمياء فيزيائية

أ

فيزياء اإلشعاعات

أ

فيزياء الفضاء

أ

فيزياء المواد
فيزياء

أ
أ

فيزياء طبية

أ

فيزياء نظرية
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1282
بعنوان جامعة الجمفة في ميدان «فنون»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 12-12المؤرخ في ّ 7
ّ
ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  131المؤرخ في  12أكتوبر 2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة الجمفة،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  222المؤرخ في  15أكتوبر 2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة الجمفة،

 بمقتضى القرار رقـ  496المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف " فنوف " لنيل شيادةالميسانس وشيادة الماستر،

 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " فنوف " ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة قسنطينة  4بتاريخ  27أفريل .2151
يقــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،في ميداف
«فنوف» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «فنوف» ،المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،بموجب:
المؤرخ في  12أكتوبر ،2155
 القرار رقـ ّ 131 القرار رقـ  222المؤرخ في  15أكتوبر.2152ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
فنوف

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة الجمفة
في ميدان «فنون»
التخصص
الفرع
نقد سينمائي وسمعي بصرؼ
فنوف العرض
النقد التشكيمي
فنوف بصرية

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1283
بعنوان جامعة مستغانم في ميدان «فنون»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
متمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ وال ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 221-22المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  527المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة مستغانـ ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة مستغانـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  496المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف " فنوف " لنيل شيادةالميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  121المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة مستغانـ،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية  ،2112 -2117المعدؿ والمتمـ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " فنوف " ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة قسنطينة  4بتاريخ  27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،في ميداف
«فنوف» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «فنوف» ،المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،بموجب:
 القرار رقـ  527المؤرخ في  17أوت  ،2112المعدؿ، القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  ،2151المعدؿ والمتمـ، القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر ، 2155النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 القرار رقـ  121المؤرخ في  51جويمية ، 2153 المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  ،2117المعدؿ والمتمـ.ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم
في ميدان «فنون»
الفرع

فنوف العرض
فنوف

فنوف بصرية

سينما وثائقية

التخصص

طبيعة
أ
أ

نقد العرض المسرحي
نقد الفنوف التشكيمية

أ

تصميـ غرافيكي

أ

أ

تصميـ المحيط

أ

إدارة األعماؿ الفنية والثقافية
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1284
بعنوان جامعة وىران 1في ميدان «فنون»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنةالمعدؿ،
،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة 5223المتعمق
 وبمقتضىالمرسوـ رقـ 255-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
متضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155والّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

926

المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 452ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة وىراف ،
 وبمقتضى القرار رقـ  496المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف " فنوف " لنيل شيادةالميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "فنوف" ،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماسترالمعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة قسنطينة  4بتاريخ  27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة
المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة وىراف ،5في ميداف
«فنوف» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «فنوف» ،المؤىمة بعنواف جامعة وىراف ،5بموجب:
المؤرخ في  01أكتوبر . 2152
 القرار رقـ ّ 452ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىرافّ ،5
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان
فنوف

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة وىران 1
في ميدان «فنون»
التخصص
الفرع
إخراج مسرحي
فنوف العرض

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1285
بعنوان جامعة سعيدة في ميدان «فنون»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  51-12ال ّّ
المتمـ،
إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 451ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  496المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف " فنوف " لنيل شيادةالميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 121ّ
الجامعية  2151 –2153بجامعة سعيدة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " فنوف " ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة قسنطينة  4بتاريخ  27أفريل .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،في ميداف
«فنوف» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «فنوف» ،المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،بموجب:
المؤرخ في  01أكتوبر  ،2152المعدؿ،
 القرار رقـ ّ 451المؤرخ في  51جويمية .2153
 القرار رقـ ّ 121ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة
في ميدان " فنون"

الميدان

الفرع

فنوف

فنوف العرض

التخصص

نقد العرض المسرحي

طبيعة

دراماتورجيا العرض المسرحي

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1286
بعنوان جامعة سيدي بمعباس في ميدان «فنون»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 535-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  15جويمية 2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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 بمقتضى القرار رقـ  496المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "فنوف" لنيل شيادةالميسانس وشيادة الماستر،

 وبمقتضى القرار رقـ  227المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة سيدؼ بمعباس،

 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " فنوف" ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة قسنطينة  4بتاريخ  27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس ،في
ميداف «فنوف» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «فنوف» ،المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس ،بموجب:
 القرار رقـ  212المؤرخ في  15جويمية ، 2112المعدؿ ، -القرار رقـ  227المؤرخ في  14أكتوبر .2151

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدؼ بمعباسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق  :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس
في ميدان «فنون»

الميدان

الفرع

فنوف

فنوف العرض

التخصص

طبيعة

نقد سينمائي وسمعي بصرؼ

أ

الترجمة وفنوف العرض

أ

أ

نقد مسرحي
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1287
بعنوان جامعة تممسان في ميدان «فنون»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 542-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  496المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف " فنوف " لنيل شيادةالميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 212ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة تممساف،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " فنوف " ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة قسنطينة  4بتاريخ  27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،في ميداف
«فنوف» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «فنوف» ،المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،بموجب:
المؤرخ في  14أكتوبر . 2151
 القرار رقـ ّ 212ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تممسان
في ميدان « فنون»

فنوف

الفرع

فنوف العرض
فنوف بصرية

فنوف تشكيمية

التخصص

طبيعة
أ
أ

مسرح مغاربي

أ

تصميـ المحيط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1288
بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  237-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  257المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بالمركز الجامعي بخميس مميانة ،المعدؿ،
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 و بمقتضى القرار رقـ  747المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة خميس مميانة،
 و بمقتضى القرار رقـ  274المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2151بجامعة خميس مميانة،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  5222المؤرخ في  12أوت  2151المتضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةبعنواف السنة الجامعية  2157-2151بجامعة خميس مميانة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة ،في
ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي ىذه الحالة،
فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد المتبع مف طرؼ
الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات الماستر الموجودة
في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة،
بموجب:
 القرار رقـ  257المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ القرار رقـ 747المؤرخ في  52أوت 2153 القرار رقـ  274المؤرخ في  14أكتوبر 2151 -القرار رقـ  5222المؤرخ في  12أوت 2151
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المادة  :4يمغى القرار رقـ  5222المؤرخ في  12أوت . 2151
ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :5يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :6يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»

رياضيات واعبلـ آلي

الفرع

إعبلـ آلي
رياضيات

التخصص

ىندسة برمجية واألنظمة الموزعة

طبيعة

تحميل رياضي و تطبيقات

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1289
بعنوان جامعة خنشمة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  231-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القراررقـ  227ال ّالجامعية  2155-2151بالمركز الجامعي بخنشمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 273ّ
الجامعية  2151- 2151بجامعة خنشمة ،
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 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،بموجب:
مؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ  227ال ّالمؤرخ في  14أكتوبر 2151
 -القرار رقـ ّ 273

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خنشمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
الفرع

الميدان

إعبلـ آلي

رياضيات واعبلـ آلي

رياضيات

التخصص

طبيعة

ىندسة برمجية واألنظمة الموزعة

أ

رياضيات تطبيقية

أ

أمف وتكنولوجيات الواب
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1290
بعنوان جامعة األغواط في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 271-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
 2115و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  522المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة األغواط،

 وبمقتضى القرار رقـ  452المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة األغواط،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151

يقــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لم طمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،بموجب:
 القرار رقـ  522المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  452المؤرخ في  17سبتمبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواطّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة األغواط
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميدان
أنظمة اإلعبلـ واتخاذ القرار
إعبلـ آلي
رياضيات واعبلـ آلي
تحميل رياضي
رياضيات

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1291
بعنوان جامعة معسكر في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظامالدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 52-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 524ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة معسكر،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 550ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة معسكر ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 125ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة معسكر ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  52أوت 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 731ّ
ّ
 2151 –2153بجامعة معسكر،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،في ميداف

"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 524المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ
 القرار رقـ ّ 550المؤرخ في  23سبتمبر ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 125المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 731النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكرّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة معسكر
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميدان
ىندسة أنظمة اإلعبلـ اآللي
شبكات واألنظمة الموزعة
إعبلـ آلي
أنظمة المعمومات وتكنولوجيات الواب
رياضيات واعبلـ آلي
تحميل رياضي وتطبيقات
رياضيات
ىندسة تفاضمية وتطبيقات

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1292
بعنوان جامعة المدية في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  55-12ال ّّ
المتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  523المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة المدية،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة المدية ،المعدؿ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  152المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة المدية،
 وبمقتضى القرار رقـ  735المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151-2153بجامعة المدية،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر
األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة المدية ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة المدية ،بموجب:
 القرار رقـ  523المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ القرار رقـ  152المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  735المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المديةّ ،
الذؼ سينشر 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 ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة المدية
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميدان
ىندسة األنظمة وتكنولوجيا الواب
إعبلـ آلي
تحميل رياضي وتطبيقات
رياضيات
رياضيات واعبلـ آلي
بحوث عممياتي
رياضيات تطبيقية
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أ
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1293
بعنوان جامعة مستغانم في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 221-22المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
212
15
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  527المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة مستغانـ ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،بموجب:
 القرار رقـ  527المؤرخ في  17أوت  ،2112المعدؿ القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  ،2151المعدؿ والمتمـابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميدان
ىندسة أنظمة المعمومات
إعبلـ آلي
نظاـ المعمومات الجيوتقريرية
رياضيات واعبلـ آلي
تحميل دالي
رياضيات
رياضيات تطبيقية

النمذجة التحكـ والتجويد

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1294
بعنوان جامعة المسيمة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 273-15ّ
متمـ،
المتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
2115
ّ
المعدؿ وال ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة المسيمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  425المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة المسيمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة المسيمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  123المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة المسيمة ،المعدؿ ،
 وبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة المسيمة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية و ورؤساءالمجافالبيداغوجية الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد
يومي  25 – 21فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و- 23
 21فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي ىذه الحالة،
فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد المتبع مف طرؼ
الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات الماستر الموجودة
في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،بموجب:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  425المؤرخ في  17سبتمبر 2151 القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  123المؤرخ في  23سبتمبر ،2154المعدؿ القرار رقـ  272المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة المسيمة
الميدان

في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
الفرع

إعبلـ آلي
رياضيات واعبلـ آلي
رياضيات

طبيعة

التخصص

ػمية
األمثَ َ
إعبلـ آلي تقريرؼ و ْ

أ

شبكات و تكنولوجيا االعبلـ واالتصاؿ

أ

جبر و رياضيات منفصمة

أ

أنظمة المعمومات وىندسة البرمجيات

تحميل دالي

أ
أ

تحميل رياضي وعددؼ

معدالت تفاضمية جزئية وتطبيقاتيا

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1295
بعنوان جامعة وىران 1في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة 5223المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 255-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 527ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة وىراف السانية،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 422ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة وىراف السانية،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 452ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة وىراف ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
ضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152والمت ّوالمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 121ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة وىراف  ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 122ّ
ّ
الجامعية  2151 –2153بجامعة وىراف ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 221ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة وىراف ،5
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة وىراف  ،5في ميداف

"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة وىراف ،بموجب:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  01جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 527 القرار رقـ  422المؤّرخ في  17سبتمبر 2151المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 452المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 121المؤرخ في  51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 122المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 221ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىرافّ ،5
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة وىران 1
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
الفرع

إعبلـ آلي
رياضيات واعبلـ آلي
رياضيات

التخصص
دعـ اتخاذ القرار واألنظمة الذكية
إعبلـ آلي صناعي موازؼ ومحموؿ
شبكات واألنظمة المعموماتية
شبكات واألنظمة الموزعة
أنظمة المعمومات وتكنولوجيات الواب
تحميل رياضي وتطبيقات
تحميل  -ىندسة
معدالت تفاضمية جزئية ،مراقبة وتحسيف
رياضيات وتطبيقات

طبيعة
أ
أ
ـ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1296
بعنوان جامعة ورقمة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 251-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 522ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 555ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة ورقمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 626ّ
ّ
المعدؿ ،
الجامعية  2153 – 2154بجامعة ورقمة
ّ
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 523ّ
ّ
الجامعية  2151 –2153بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  52أوت 2153
 -وبمقتضى القرار رقـ 746ّ
ّ
الجامعية  2151 –2153بجامعة ورقمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة  ،في ميداف

"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمك ف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة  ،بموجب:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 522المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 555المعدؿ
لمؤرخ في  23سبتمبر ّ 2154
 القرار رقـ  626ا ّالمؤرخ في  51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 523المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 746ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة
الميدان

في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
الفرع

إعبلـ آلي
رياضيات واعبلـ آلي

التخصص

شبكات ،ارتباطات وأمف

طبيعة
ـ
أ

إعبلـ آلي أساسي

إعبلـ آلي صناعي

أ

تحميل دالي

أ

جبر وىندسة
رياضيات

أ
أ

النمذجة والتحميل العددؼ

أ

احتماالت واحصاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1297
بعنوان جامعة أم البواقي في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 11-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القراررقـ 522ّ
الجامعية  2151-2112بجامعة أـ البواقي ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ127ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة أـ البواقي،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي،

بموجب:
المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ
 القرار رقـ ّ 522المؤرخ في 23سبتمبر 2154
 القرار رقـّ 127ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أـ البواقيّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»

رياضيات واعبلـ آلي

الفرع

إعبلـ آلي
رياضيات

بنية موزعة

التخصص

طبيعة
أ
أ

رؤية اصطناعية

أ

رياضيات تطبيقية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1298
بعنوان جامعة وىران  1في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222وال
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة  5223المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 255-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  17أوت 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 522ّ
ّ
 2112 – 2112بجامعة وىراف السانية،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 422ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة وىراف السانية،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة وىراف ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 452ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة وىراف،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 121ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة وىراف ،المعدؿ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤّرخ في  51جويمية 2153ّ
الجامعية  2151 –2153بجامعة وىراف،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة وىراف  ،5في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المؤىمة بعنواف جامعة وىراف ،5بموجب:
المؤرخ في  17أوت ،2112
 القرار رقـ ّ 522المؤرخ في  17سبتمبر ،2151
 القرار رقـ ّ 422المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ والمتمـ،
 القرار رقـ ّ 113المؤرخ في  01أكتوبر ،2152
 القرار رقـ ّ 452المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ،
 القرار رقـ ّ 121المؤرخ في  51جويمية . 2153
 القرار رقـ ّ 122ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىراف ّ ،5
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة وىران 1
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
بيوتكنولوجيا والميكروبيولوجيا التطبيقية
بيوتكنولوجيا
بيوتكنولوجيا الميكروبات
عموـ الطبيعة والحياة
عمـ االحياء المائية البحرية التربية المائية
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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والقارية
عموـ الغذاء

عموـ بيولوجية

العموـ الجغرافوبيولوجية البحرية
التغذية وأمراض
فيزيولوجيا التغذية والصحة
بيوكيمياء
بيوكيمياء-عمـ المناعة
فيزيولوجيا البيئة النباتية
عمـ الوراثة الجزيئي وتحسيف النبات
مكروبيولوجيا تطبيقية
عمـ الطفيميات

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1299
بعنوان جامعة ورقمة في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،ا ّ
لمعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 251-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 323ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 555ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  12أكتوبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 662ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة ورقمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  52أوت 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 746ّ
ّ
 2151 –2153بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 882ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة ورقمة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة ،في ميداف «عموـ
الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة  ،بموجب:
المؤرخ في  17سبتمبر ،2151
 القرار رقـ ّ 323المؤرخ في  13سبتمبر ،2155
 القرار رقـ ّ 555المؤرخ في  12أكتوبر ،2155
 القرار رقـ ّ 662المؤرخ في  52أوت ،2153
 القرار رقـ ّ 746المؤرخ في  14أكتوبر .2151
 القرار رقـ ّ 882ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

عموـ الطبيعة
والحياة

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
بيوتكنولوجيا النبات
بيوتكنولوجيا
عمـ البيئة النباتي والمحيط
بيئة ومحيط
عمـ االحياء المائية البحرية والقارية التربية المائية
نوعية المنتجات واألمف الغذائي
عموـ الغذاء
بيوكيمياء تطبيقية
عموـ بيولوجية
مكروبيولوجيا تطبيقية
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة
أ
أ
ـ
أ
أ
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1300
بعنوان جامعة أم البواقي في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
لمؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  212-15ا ّ 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 11-12المؤرخ في ّ 7
ّ
ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 111ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة أـ البواقي،
المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة أـ البواقي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 453ّ
الجامعية  2154-2152بجامعة أـ البواقي ،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 127ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة أـ البواقي،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
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يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي ،في ميداف

«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي،
بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر ،2155
 القرار رقـ ّ 111المؤرخ في  12أكتوبر ،2155
 القرار رقـ ّ 113المؤرخ في  15أكتوبر ،2152
 القرار رقـ ّ 453المؤرخ في  23سبتمبر .2154
 القرار رقـ ّ 127ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أـ البواقيّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي
الميدان

الفرع

عموـ الطبيعة والحياة

في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»

بيوتكنولوجيا
بيئة ومحيط

عموـ بيولوجية

التخصص

بيوتكنولوجيا النبات

طبيعة
أ

عمـ بيئة األوساط الطبيعية

أ

بيولوجيا وفيزيولوجيا التكاثر

أ

بيوكيمياء تطبيقية

مكروبيولوجيا تطبيقية

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1301
بعنوان جامعة سعيدة في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  51-12ال ّّ
المتمـ،
إنشاء جامعة سعيدةّ ،
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى الق ارر رقـ 628ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 121ّ
 2151 –2153بجامعة سعيدة،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  52أوت 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 732ّ
ّ
 2151 –2153بجامعة سعيدة،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 223ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة سعيدة،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،بموجب:
المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ،
 القرار رقـ ّ 628المؤرخ في  51جويمية ، 2153
 القرار رقـ ّ 121المؤرخ في  52أوت ، 2153
 القرار رقـ ّ 732المؤرخ في  14أكتوبر . 2151
 القرار رقـ ّ 223ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة
في ميدان " عموم الطبيعة والحياة "

عموـ الطبيعة والحياة

الفرع

التخصص

طبيعة

بيوتكنولوجيا

بيوتكنولوجيا النبات

بيئة ومحيط

النظاـ البيئي السيبي والصحراوؼ

أ

بيوكيمياء

أ

عموـ بيولوجية

أ

عمـ البيئة النباتي والمحيط

حماية األنظمة البيئية

مكروبيولوجيا تطبيقية

أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1302
بعنوان جامعة سطيف 1في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 531-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  457المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة سطيف،5
 وبمقتضى القرار رقـ  425المؤرخ في  11ماؼ  2154المتضمف إلحاؽ ماستر مؤىمة بعنواف جامعة سطيف إلىسطيف،5
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة سطيف،5
 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة سطيف،5
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ  27-21أفريل
.2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سطيف  ،5في ميداف

«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المؤىمة بعنواف جامعة سطيف ،5بموجب:
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 القرار رقـ  457المؤرخ في  15أكتوبر ،2152 القرار رقـ  425المؤرخ في  11ماؼ ، 2154 القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر، 2154 القرار رقـ  221المؤرخ في  14أكتوبر . 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيفّ ،5
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةبعنوان جامعة سطيف1
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
الفرع

عموـ الطبيعة والحياة

التخصص

طبيعة

بيوتكنولوجيا

البيوتكنولوجيا وتثميف النبات

أ

بيئة ومحيط

عمـ البيئة الميكروبية

أ

عموـ فبلحية

عموـ بيولوجية

أ

التنوع البيئي والمحيط

حماية األنظمة البيئية

أ

اإلنتاج النباتي

أ

أ

اإلنتاج الحيواني

أ

حماية النباتات

بيوكيمياء تطبيقية

أ

مكروبيولوجيا تطبيقية

أ

الفيزيولوجيا الخموية واألمراض الفيزيولوجية

أ

أ

عمـ المناعة

عمـ الطفيميات

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1303
بعنوان جامعة سيدي بمعباس في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 535-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  545المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  15جويمية 2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  411المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  142المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة سيدؼ بمعباس،
 وبمقتضى القرار رقـ  227المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة سيدؼ بمعباس،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21- 23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس ،في
ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
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المادة

المادة

المادة
المادة

 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس،
بموجب:
 القرار رقـ  545المؤرخ في  17أوت  ،2112المعدؿ، القرار رقـ  212المؤرخ في  15جويمية  ،2009المعدؿ، القرار رقـ  411المؤرخ في  17سبتمبر  ،2151المعدؿ، القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ، القرار رقـ  142المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ، القرار رقـ  122المؤرخ في  51جويمية ،2153 القرار رقـ  227المؤرخ في  14أكتوبر . 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدؼ بمعباسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

الميدان

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
الفرع

بيوتكنولوجيا
بيئة ومحيط

عموـ فبلحية

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ الغذاء

عموـ بيولوجية

التخصص
البيوتكنولوجيا وتثميف النبات
بيوتكنولوجيا الميكروبات
التنوع الحيوؼ وعمـ البيئة النباتي
عمـ بيئة األوساط الطبيعية
عمـ البيئة النباتي والمحيط
المياه والمحيط
اإلنتاج النباتي
حماية النباتات
بيوكيمياء التغذية

بيوكيمياء تطبيقية
بيوكيمياء-عمـ المناعة
بيولوجيا الحفع
بيولوجيا وأمراض الخمية
بيولوجيا وفيزيولوجيا التكاثر
مكروبيولوجيا تطبيقية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1304
بعنوان جامعة سكيكدة في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 272-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 411ّ
الجامعية  2155-2151بجامعة سكيكدة،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 115ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة سكيكدة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 144ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة سكيكدة،
لمؤرخ في 52أوت 2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 714ّ
 2151-2153بجامعة سكيكدة،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 222ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة سكيكدة،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 -27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة  ،في ميداف

«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة،
بموجب:
المؤرخ في  17سبتمبر ،2151
 القرار رقـ ّ 411المؤرخ في  13سبتمبر ،2155
 القرار رقـ ّ 115المؤرخ في  23سبتمبر ،2154
 القرار رقـ ّ 144لمؤرخ في 52أوت، 2153
 القرار رقـ 714ّ
المؤرخ في  14أكتوبر .2151
 القرار رقـ ّ 222ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص

الفرع

بيئة ومحيط

عموـ فبلحية

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ بيولوجية

طبيعة

عمـ بيئة األوساط الطبيعية

أ

تحسيف النبات

أ

أ

حماية األنظمة البيئية

التييئة المائية-الفبلحية

ـ

أنظمة اإلنتاج البيئي الفبلحي

ـ

عمـ السموـ البيئية الحيوانية

أ

عمـ التربة

بيوكيمياء تطبيقية

مكروبيولوجيا تطبيقية

أ
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1315
بعنوان جامعة سوق أىراس في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
مؤرخ  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  231-52ال ّّ
إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 222ّ
الجامعية  2155-2151بالمركز الجامعي بسوؽ أىراس،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 425ّ
الجامعية  2154-2152بجامعة سوؽ أىراس،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 143ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة سوؽ اىراس،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 222ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة سوؽ أىراس،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس  ،في
ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس،
بموجب:
المؤرخ في  17سبتمبر ، 2151
 القرار رقـ ّ 222المؤرخ في  15أكتوبر ، 2152
 القرار رقـ ّ 425ؤرخ في  23سبتمبر 2154
 القرار رقـ  143الم ّالمؤرخ في  14أكتوبر . 2151
 القرار رقـ ّ 222ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

عموـ الطبيعة
والحياة

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سوق أىراس
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
عمـ البيئة الفبلحية
بيئة ومحيط
عمـ البيئة األساسي والتطبيقي
عمـ االحياء المائية البحرية والقارية أنظمة بيئية مائية
اإلنتاج الحيواني
عموـ فبلحية
بيوكيمياء تطبيقية
البيولوجيا النباتية والمحيط
عموـ بيولوجية
عمـ السموـ البيئية الحيوانية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1306
بعنوان جامعة تبسة في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
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الثالثي الثالث 2016

965

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 12-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 213ّ
الجامعية  2151-2112بجامعة تبسة ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 417ّ
الجامعية  2155-2151بجامعة تبسة،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 112ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة تبسة ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 141ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة تبسة،
المؤرخ في 51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 142ّ
الجامعية  2151-2153بجامعة تبسة،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 711ّ
 2151-2153بجامعة تبسة،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 221ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة تبسة،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
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يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،في ميداف «عموـ
الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ والمتمـ،
 القرار رقـ ّ 213المؤرخ في  17سبتمبر ،2151
 القرار رقـ ّ 417مؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ،
 القرار رقـ  112ال ّالمؤرخ في  23سبتمبر ،2154
 القرار رقـ ّ 141المؤرخ في 51جويمية ،2153
 القرار رقـ ّ 142المؤرخ في  52أوت ،2153
 -القرار رقـ ّ 711

لمؤرخ في  14أكتوبر .2151
 القرار رقـ  221ا ّابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً

كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

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 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

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تبسة
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
الفرع

الميدان

التخصص

بيوتكنولوجيا

بيوتكنولوجيا النبات

عموـ الغذاء

أمف غذائي وضماف الجودة

أ

بيولوجيا جزيئية وخموية

أ

بيئة ومحيط

عموـ الطبيعة والحياة
عموـ بيولوجية

عمـ البيئة

بيوكيمياء تطبيقية

أ
أ
أ

الفيزيولوجيا البيئية الحيوانية

أ

عمـ الصيدلة والسموـ

أ

مكروبيولوجيا تطبيقية
عمـ السموـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1307
بعنوان جامعة تيارت في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 275-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في 17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 412ّ
الجامعية  2155-2151بجامعة تيارت  ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 121ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة تيارت،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 141ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة تيارت ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17أكتوبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 722ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة تيارت،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  52أوت 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 711ّ
ّ
 2151 –2153بجامعة تيارت،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 225ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة تيارت،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
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 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،بموجب:
المؤرخ في 17سبتمبر  ،2151المعدؿ،
 القرار رقـ ّ 412المؤرخ في  13سبتمبر ،2155
 القرار رقـ ّ 121المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ،
 القرار رقـ ّ 141المؤرخ في  17أكتوبر . 2154
 القرار رقـ ّ 722المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 711المؤرخ في  14أكتوبر ،2151
 القرار رقـ ّ 225ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارتّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

عموـ الطبيعة والحياة

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيارت
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
الفرع

بيوتكنولوجيا

بيئة ومحيط

عموـ فبلحية
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

التخصص

بيوتكنولوجيا الميكروبات

طبيعة
أ

عمـ البيئة الفبلحية

أ

التنوع الحيوؼ وعمـ البيئة النباتي

أ

عمـ البيئة األساسي والتطبيقي

أ

عمـ البيئة الحيواني

النظاـ البيئي السيبي والصحراوؼ

تنمية فبلحية و غذائية
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اإلنتاج الحيواني

أ

بيولوجيا جزيئية وخموية

أ

عمـ التربة

عموـ بيولوجية

أ

عمـ الوراثة الجزيئي وتحسيف النبات

أ

مكروبيولوجيا تطبيقية

أ

عمـ العدوػ

عمـ السموـ وأمف غذائي

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1308
بعنوان جامعة عنابة في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
لمتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222وا
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة  5223المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 253-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  255المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  431المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة عنابة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  127المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  725المؤرخ في  17أكتوبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة عنابة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة عنابة،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية ،2112 -2117
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة عنابة  ،في ميداف

«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،بموجب:
 القرار رقـ  255المؤرخ في  15جويمية ،2112 القرار رقـ  431المؤرخ في  12سبتمبر ،2151 القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر ،2155 القرار رقـ  127المؤرخ في  23سبتمبر ،4201 القرار رقـ  725المؤرخ في  17أكتوبر ،2154 الق ارر رقـ  773المؤرخ في  52أوت ،2153 القرار رقـ  221المؤرخ في  14أكتوبر ،2151 المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر .2117ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة عنابة
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
الفرع

بيوتكنولوجيا
بيئة ومحيط

التخصص

بيوتكنولوجيا النبات

طبيعة
أ

التنوع البيئي والمحيط

أ

عمـ بيئة األوساط الطبيعية

أ

أ

عمـ السموؾ البيئي

عمـ البيئة األساسي والتطبيقي

عمـ االحياء المائية البحرية الموارد البيولوجية البحرية
والقارية
النظاـ البيئي البحرؼ والمحيط الساحمي
بيوكيمياء تطبيقية

عموـ الطبيعة والحياة

أ
أ
أ

بيولوجيا وفيزيولوجيا التكاثر

أ

البيولوجيا النباتية والمحيط

أ

بيولوجيا جزيئية وخموية

عموـ بيولوجية

أ

أ
أ

الفيزيولوجيا البيئية الحيوانية

عمـ السموـ البيئية الحيوانية

أ

مكروبيولوجيا تطبيقية

أ

الفيزيولوجيا الخموية واألمراض الفيزيولوجية

أ

أ

عمـ السموـ المناعي

عمـ األعصاب

عمـ السموـ األساسي والتطبيقي

أ
أ

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1309
بعنوان جامعة باتنة 1في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في 22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق  5غشت سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 541-22ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
212
15
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
بمقتضى
وّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  252المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة باتنة ،المعدؿ،

 وبمقتضى القرار رقـ  435المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة باتنة،
 وبمقتضى القرار رقـ  117المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة باتنة،
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة باتنة،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  227المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة باتنة ،المعدؿ،

 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة باتنة،
 -وبمقتضى القرار رقـ  324المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة

الجامعية  2151 -2153بجامعة باتنة،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة باتنة،

المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ

مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 -وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقة

عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21

أفريل .2151
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة باتنة ،5في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة باتنة ،5بموجب:
 القرار رقـ  252المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ، القرار رقـ  435المؤرخ في  12سبتمبر ،2151 القرار رقـ  117المؤرخ في  13سبتمبر ،2155 القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر ،2155 القرار رقـ  227المؤرخ في  15أكتوبر  ،2152المعدؿ، القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر ،2154 القرار رقـ  324المؤرخ في  51جويمية ،2153 الق ارر رقـ  771المؤرخ في  52أوت .2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنةّ ،5
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة باتنة1
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
التييئة المائية-الفبلحية
اإلنتاج الحيواني
اإلنتاج النباتي
عموـ فبلحية
حماية النباتات
عموـ الطبيعة والحياة
عمـ التربة
العموـ الغابية
التغذية وعموـ األغذية
عموـ الغذاء
أمف غذائي وضماف الجودة

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1310
بعنوان جامعة باتنة 2في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  23رمضاف عاـ  5341الموافق  55يوليو سنة 2151
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 521-51ّ
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة ،2
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  252المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة باتنة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  435المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة باتنة،
 وبمقتضى القرار رقـ  117المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة باتنة،
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة باتنة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  227المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة باتنة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة باتنة،
 وبمقتضى القرار رقـ  324المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة باتنة،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة باتنة،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة باتنة ،2في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة باتنة ،2بموجب:
 القرار رقـ  252المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ، القرار رقـ  435المؤرخ في  12سبتمبر ،2151 القرار رقـ  117المؤرخ في  13سبتمبر ،2155 القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر ،2155 القرار رقـ  227المؤرخ في  15أكتوبر  ،2152المعدؿ، القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر ،2154 القرار رقـ  324المؤرخ في  51جويمية ،2153 الق ارر رقـ  771المؤرخ في  52أوت .2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 2
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ البيئة الفبلحية
بيئة ومحيط
عمـ بيئة المناطق الجافة وشبو الجافة
بيوكيمياء تطبيقية
بيولوجيا حيوانية
بيولوجيا الحفع
عموـ الطبيعة والحياة
بيولوجيا وأمراض الخمية
عموـ بيولوجية
بيولوجيا جزيئية وخموية
الفيزيولوجيا البيئية والتطور النباتي
مكروبيولوجيا تطبيقية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1311
بعنوان جامعة بشار في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
المؤرخ في  7محرـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 17-12ّ
ّ
المتمـ،
ّإنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54ا ّلمؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 112ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة بشار،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2013
 وبمقتضى القرار رقـ 122ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة بشار،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  52أوت 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 771ّ
ّ
 2151–2153بجامعة بشار،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
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يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،في ميداف «عموـ

الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر ،2155
 القرار رقـ ّ 112المؤرخ في  23سبتمبر ،2013
 القرار رقـ ّ 122المؤرخ في  52أوت ،2153
 القرار رقـ ّ 771ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بشارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بشار
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
عمـ البيئة الميكروبية
بيئة ومحيط
أمف غذائي وضماف الجودة
عموـ الغذاء
عموـ الطبيعة والحياة
البيولوجيا الجزيئية لمكائنات الدقيقة
عموـ بيولوجية
مكروبيولوجيا تطبيقية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1312
بعنوان جامعة بجاية في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
لمتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ وا ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 252-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

978

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  531المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة بجاية،
 وبمقتضى القرار رقـ  524المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2112بجامعة بجاية  ،المعدؿ ،
 وبمقتضى القرار رقـ  432المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة بجاية ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة بجاية،
 وبمقتضى القرار رقـ  321المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة بجاية
 وبمقتضى القرار رقـ  222المؤرخ في  51أكتوبر  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة بجاية،
 وبمقتضى القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة بجاية،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية ،2112 -2117
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

979

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،في ميداف «عموـ
الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،بموجب:
 القرار رقـ  531المؤرخ في  17أوت ،2112 القرار رقـ  524المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ، القرار رقـ  432المؤرخ في  12سبتمبر ،2151 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر ،2154 القرار رقـ  321المؤرخ في  51جويمية ،2153 القرار رقـ  222المؤرخ في  51أكتوبر ،2153 القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر ،2151 المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر .2117ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بجاية
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
بيوتكنولوجيا الميكروبات
بيوتكنولوجيا
التنوع البيئي وأمف غذائي
عمـ البيئة
بيئة ومحيط
عمـ البيئة الميكروبية
عمـ السموـ الصناعي والبيئي
إنتاج وتحويل األلباف
نوعية المنتجات واألمف الغذائي
عموـ الغذاء
عموـ المواد الدسمة
عموـ الطبيعة والحياة
بيوكيمياء تطبيقية
بيوكيمياء أساسية
بيولوجيا حيوانية
بيولوجيا الحفع
عموـ بيولوجية
عمـ الوراثة األساسي والتطبيقي
مكروبيولوجيا تطبيقية
مكروبيولوجيا أساسية
عمـ الصيدلة والسموـ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1313
بعنوان جامعة بسكرة في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 252-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 523ّ
الجامعية  2151-2112بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 115ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة بسكرة ،المعدؿ،
المؤرخ في 51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 321ّ
الجامعية  2151-2153بجامعة بسكرة،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 777ّ
 2151-2153بجامعة بسكرة،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 215ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة بسكرة،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
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 -وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقة

عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21

أفريل .2151

يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ والمتمـ،
 القرار رقـ ّ 523المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ،
 القرار رقـ ّ 115المؤرخ في 51جويمية ،2153
 القرار رقـ ّ 321المؤرخ في  52أوت ،2153
 -القرار رقـ ّ 777

المؤرخ في  14أكتوبر .2151
 القرار رقـ ّ 215ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً

كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة
الميدان

عموـ الطبيعة والحياة

في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
الفرع

بيوتكنولوجيا

عموـ فبلحية

طبيعة

التخصص

البيوتكنولوجيا وتثميف النبات

أ

عمـ التربة المائي

أ

أ

تنمية فبلحية وأغذية

زراعة النخيل وتقنية تثميف التمور

أ

اإلنتاج النباتي

أ

اإلنتاج والتغذية الحيوانية

حماية النباتات

عموـ بيولوجية

أ
أ

بيوكيمياء تطبيقية

أ

مكروبيولوجيا تطبيقية
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1314
بعنوان جامعة البميدة 1في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 547-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة البميدة،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  421المؤرخ في  14جواف  2154المتضمف إلحاؽ ماستر مؤىمة بعنواف جامعة البميدة إلىجامعة البميدة ،5
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة البميدة  ،5المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  327المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة البميدة ،5
 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  21151-2151بجامعة البميدة ،5
مؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ  772ال ّوالحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البميدة  ،5في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المؤىمة بعنواف جامعة البميدة ،5بموجب:
 القرار رقـ  421المؤرخ في  14جواف ،2154 القرار رقـ  112المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ، القرار رقـ  327المؤرخ في  51جويمية ،2153 القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر .2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة ّ ،5
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

عموـ الطبيعة
والحياة

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البميدة 1
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
البيوتكنولوجيا وتثميف النبات
بيوتكنولوجيا الميكروبات
بيوتكنولوجيا
بيوتكنولوجيا النبات
محيط فبلحي ومؤشرات حيوية
بيئة ومحيط
عمـ االحياء المائية البحرية والقارية أنظمة بيئية مائية
المياه و المحيط
الصيدلة النباتية وحماية النباتات
اإلنتاج و التغذية الحيوانية
عموـ فبلحية
العموـ الغابية
أنظمة اإلنتاج البيئي الفبلحي
الغذاء ومراقبة النوعية
التغذية وعمـ التغذية البشرية
عموـ الغذاء
التغذية وأمراض
أمف غذائي و ضماف الجودة
بيوكيمياء
التنوع البيئي وفيزيولوجيا النبات
عموـ بيولوجية
بيولوجيا وفيزيولوجيا التكاثر

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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بيولوجيا جزيئية وخموية
عمـ الوراثة
مكروبيولوجيا
عمـ الطفيميات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1315
بعنوان جامعة برج بوعريريج في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في 14رجب عاـ 5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 244-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  224المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بالمركز الجامعي برج بوعريريج ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  113المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة برج بوعريريج ،
 وبمقتضى القرار رقـ  213المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة برج بوعريريج ،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج ،في
ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج،
بموجب:
 القرار رقـ  224المؤرخ في  17سبتمبر ،2151 القرار رقـ  113المؤرخ في  23سبتمبر ،2154 القرار رقـ  213المؤرخ في  14أكتوبر .2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة برج بوعريريجّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة برج بوعريريج
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
التنوع البيئي والمحيط
بيئة ومحيط
تحسيف النبات
عموـ فبلحية
حماية النباتات
عموـ الطبيعة والحياة
نوعية المنتجات واألمف الغذائي
عموـ الغذاء
مكروبيولوجيا تطبيقية
عموـ بيولوجية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1316
بعنوان جامعة البويرة في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
العالي،المعدؿ والمت ّمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  235-52ال ّالمعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة البويرةّ ،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة البوبرة ،المعدؿ ،

 وبمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  17أكتوبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة البوبرة،

 وبمقتضى القرار رقـ  722المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة البوبرة،

 وبمقتضى القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة البوبرة،

المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5

 -وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقة

عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21

أفريل .2151

يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،في ميداف

«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،بموجب:
 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ، الق ارر رقـ  773المؤرخ في  17أكتوبر ،2154 القرار رقـ  722المؤرخ في  52أوت ،2153 القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر .2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

عموـ الطبيعة
والحياة

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البويرة
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
بيوتكنولوجيا الميكروبات
بيوتكنولوجيا
التنوع البيئي والمحيط
بيئة ومحيط
عمـ االحياء المائية البحرية والقارية أنظمة بيئية مائية
عمـ أمراض النبات
عموـ فبلحية
حماية النباتات
الغذاء ومراقبة النوعية
عموـ الغذاء
التغذية وعموـ األغذية
بيوكيمياء تطبيقية
عموـ بيولوجية
الفيزيولوجيا الخموية واألمراض الفيزيولوجية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1317
بعنوان جامعة بومرداس في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  7صفر عاـ  5352الموافق  2يونيو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 522-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
212
15
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  534المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة بومرداس،
 وبمقتضى القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة بومرداس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  175المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة بومرداس،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة بومرداس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  325المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة بومرداس،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف)،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس،
بموجب:
 القرار رقـ  534المؤرخ في  17أوت ،2112 بمقتضى القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ، القرار رقـ  175المؤرخ في  13سبتمبر ،2155 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ، القرار رقـ  325المؤرخ في  51جويمية .2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداسّ ،
الذؼ 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 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

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
بيوتكنولوجيا وعمـ األمراض الجزيئي
بيوتكنولوجيا
بيوتكنولوجيا الميكروبات
محيط فبلحي ومؤشرات حيوية
بيئة ومحيط
التنوع البيئي والمحيط
الصيدلة النباتية وحماية النباتات
عموـ فبلحية
عموـ الطبيعة والحياة
التغذية وعموـ األغذية
عموـ الغذاء
بيوكيمياء تطبيقية
بيولوجيا العشائر والكائنات
عموـ بيولوجية
عمـ الوراثة
الفيزيولوجيا الخموية واألمراض الفيزيولوجية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1318
بعنوان جامعة الشمف في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  533المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة الشمف،
 وبمقتضى القرار رقـ  187المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة الشمف ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  433المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة الشمف ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  132المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة الشمف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  295المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة الشمف ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  607المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة الشمف،
 وبمقتضى القرار رقـ  492المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة الشمف ،
 وبمقتضى القرار رقـ  907المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة الشمف ،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،بموجب:
 القرار رقـ  533المؤرخ في  17أوت ، 2112 القرار رقـ  187المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ، القرار رقـ  433المؤرخ في  12سبتمبر  ،2151المعدؿ، القرار رقـ  132المؤرخ في  12أكتوبر ،2155 القرار رقـ  295المؤرخ في  15أكتوبر  ،2152المعدؿ، القرار رقـ  607المؤرخ في  23سبتمبر ،2154 القرار رقـ  492المؤرخ في  51جويمية ،2153 القرار رقـ  907المؤرخ في  14أكتوبر .2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمفّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الشمف
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
بيوتكنولوجيا الميكروبات
بيوتكنولوجيا
عمـ البيئة الفبلحية
بيئة ومحيط
التنوع البيئي والمحيط
تحسيف النبات
المياه والمعدات الفبلحية
اإلنتاج والتغذية الحيوانية
عموـ فبلحية
حماية النباتات
عموـ الطبيعة والحياة
العموـ الغابية
بيولوجيا التغذية
عموـ الغذاء
بيوكيمياء تطبيقية
بيولوجيا وفيزيولوجيا التكاثر
البيولوجيا الجزيئية لمكائنات الدقيقة
عموـ بيولوجية
مكروبيولوجيا
عمـ السموـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـ ـ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1319
بعنوان جامعة قسنطينة 1في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  23ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة 5223
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 254-23ّ
المتمـ،
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة قسنطينة،5
 وبمقتضى القرار رقـ  451المؤرخ في  11ماؼ  2154المتضمف الحاؽ الماستر المؤىمة بعنواف جامعةقسنطينة إلى جامعة قسنطينة،5
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة قسنطينة،5
 وبمقتضى القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة قسنطينة،5
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر
األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة ،5في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة،5
بموجب:
 القرار رقـ  221المؤرخ في  15أكتوبر ،2152 القرار رقـ  451المؤرخ في  11ماؼ ،2154 القرار رقـ  112المؤرخ في  23سبتمبر ،2154 القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر .2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة ،5ك ّل فيما يخصو بتطبيق ىذا
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 1
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
التخصص
الفرع
الميدان
البيوتكنولوجيا وعمـ الجينوـ النباتي
بيوتكنولوجيا
عمـ الفطريات وبيوتكنولوجيا فطرية
عمـ البيئة األساسي والتطبيقي
عمـ البيئة الميكروبية
بيئة ومحيط
حماية األنظمة البيئية
بيوكيمياء التغذية
عموـ الغذاء
بيوكيمياءتطبيقية
التنوع البيئي وفيزيولوجيا النبات
صناعة حيوية مراقبة وتحميل
عموـ الطبيعة والحياة
بيولوجيا ومراقبة عشائر الحشرات
بيولوجيا وفيزيولوجيا التكاثر
البيولوجيا الجزيئية لمكائنات الدقيقة
عموـ بيولوجية
عمـ الوراثة
عمـ المناعة الجزيئي والخموؼ
الميكروبيولوجيا و النظافة اإلستشفائية
الفيزيولوجيا الخموية واألمراض الفيزيولوجية
عمـ السموـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1320
بعنوان جامعة الجمفة في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 12-12المؤرخ في ّ 7
ّ
ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  173المؤرخ في  13سبتمبر 2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة الجمفة،
 وبمقتضى القرار رقـ  131المؤرخ في  12أكتوبر 2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة الجمفة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  222المؤرخ في  15أكتوبر 2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة الجمفة،
 بمقتضى القرار رقـ  155المؤرخ في  23سبتمبر 2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة الجمفة،
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة الجمفة،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
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 -وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقة

عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21

أفريل .2151

يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة  ،بموجب:
 القرار رقـ  173المؤرخ في  13سبتمبر،2155 القرار رقـ  131المؤرخ في  12أكتوبر،2155 -القرار رقـ  222المؤرخ في  15أكتوبر،2152

 القرار رقـ  155المؤرخ في  23سبتمبر،2154 -القرار رقـ  112المؤرخ في  51جويمية .2153

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة
الميدان

في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
الفرع

بيوتكنولوجيا
بيئة ومحيط

عموـ الطبيعة والحياة

عموـ فبلحية
عموـ الغذاء
عموـ بيولوجية

طبيعة

التخصص

أ

بيوتكنولوجيا النبات

أ

عمـ البيئة الحيواني

عمـ البيئة النباتي و المحيط

أ

االقتصاد الريفي

أ

أ

المياه والمحيط

الغذاء ومراقبة النوعية

أ

نوعية المنتجات واألمف الغذائي

أ

عمـ الطفيميات

أ

مكروبيولوجيا تطبيقية

أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1321
بعنوان جامعة الوادي في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  234-52ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الوادؼ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
يع
ب
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  152المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة الوادؼ،
 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة الوادؼ،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف  5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر
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المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،في ميداف
«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،بموجب:
 القرار رقـ  152المؤرخ في  23سبتمبر ،2154 القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر .2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الوادؼّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الوادي
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
الفرع

عموـ الطبيعة والحياة

بيئة ومحيط
عموـ بيولوجية

التخصص

التنوع البيئي والمحيط

طبيعة
أ

بيوكيمياء تطبيقية

التنوع البيئي وفيزيولوجيا النبات

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1322
بعنوان جامعة الطارف في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  232-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
ّ
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  251المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بالمركز الجامعي الطارؼ،
 وبمقتضى القرار رقـ  172المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بالمركز الجامعي الطارؼ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  154المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة الطارؼ ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  155المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة الطارؼ،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة وىراف 5بتاريخ 27 - 21
أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الطارؼ ،في ميداف

«عموـ الطبيعة والحياة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" ،المؤىمة بعنواف جامعة الطارؼ ،بموجب:
 القرار رقـ  251المؤرخ في  15جويمية ،2112 -القرار رقـ  172المؤرخ في  13سبتمبر ،2155
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 القرار رقـ  154المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ، القرار رقـ  155المؤرخ في  51جويمية .2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطارؼّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

عموـ الطبيعة والحياة

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الطارف
في ميدان «عموم الطبيعة والحياة»
الفرع

التخصص

بيوتكنولوجيا

البيوتكنولوجيا وتثميف النبات

بيئة ومحيط

التنوع البيئي والمحيط

عمـ االحياء المائية البحرية والقارية
عموـ فبلحية
عموـ الغذاء

عموـ بيولوجية

طبيعة
أ

محيط فبلحي ومؤشرات حيوية

أ

عمـ السموـ الصناعي و البيئي

أ

اإلنتاج و التغذية الحيوانية

أ

الموارد البيولوجية البحرية

أمف غذائي و ضماف الجودة

عمـ السموـ األساسي و التطبيقي

أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1323
بعنوان جامعة أدرار في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
ضمف
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222والمت ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق 52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ212-15ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2115و
ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة أدرار،
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  223المؤرخ في  15أكتوبر  2012المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة أدرار،
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ المادة لنيلشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ المادة" ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  28–27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة أدرار ،في ميداف «عموـ
المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة أدرار ،بموجب:
 القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  223المؤرخ في  15أكتوبر2152ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أدرارّ ،
الذؼ 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 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

الميدان
المادة
عموـ ّ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أدرار
المادة»
في ميدان «عموم ّ
التخصص
الفرع
كيمياء المحيط
كيمياء
فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة
فيزياء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1324
بعنوان جامعة عنابة في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة 5223المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 253-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  524المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  255المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة عنابة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  431المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة عنابة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى الق ارر رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  725المؤرخ في  17أكتوبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة عنابة،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانسوشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة عنابة،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية ،2151 -2112
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،في ميداف «عموـ
المادة

المادة

المادة
المادة

المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبي ف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،بموجب:
 القرار رقـ  524المؤرخ في  17أوت 2112 القرار رقـ  255المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  431المؤرخ في  12سبتمبر 2151 القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  725المؤرخ في  17أكنوبر 2154 القرار رقـ  773المؤرخ في  52أوت 2153 المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر 2117ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

الفرع

المادة
عموـ ّ

كيمياء
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المادة»
في ميدان «عموم ّ
التخصص
كيمياء تحميمية
كيمياء عضوية
كيمياء صيدالنية
كيمياء فيزيائية
كيروكيمياء وتآكل

طبيعة
أ
أ
أ
أ
ـ
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فيزياء

نانو فيزياء  :مواد نانوىياكل ومبمورات
فيزياء تطبيقية  :فيزياء وتطبيقات أنصاؼ النواقل ومركبات
فيزياء المادة المكثفة
فيزياء المادة المكثفة  :فيزياء التفاعبلت إشعاع  -مادة
فيزياء المادة المكثفة  :فيزياء المساحات ،الواجيات والطبقات الرقيقة
فيزياء المواد  :ىندسة المواد و مراقبة غير ىدامة
فيزياء المواد  :فيزياء المواد الصمبة غير المنظمة
فيزياء اإلشعاعات
فيزياء نظرية

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1325
بعنوان جامعة باتنة 1في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في 22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق  5غشت سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 541-22ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  542المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة باتنة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  252المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة باتنة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  435المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة باتنة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة باتنة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  324المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة باتنة،
المادة" لنيل
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة باتنة ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ المادة" ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22–27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة باتنة ،5في ميداف
المادة

المادة

المادة
المادة

«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة باتنة  ،بموجب:
 القرار رقـ  542المؤرخ في  17أوت  ،2112المعدؿ القرار رقـ  252المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ القرار رقـ  435المؤرخ في  12سبتمبر 2151 القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  324المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  771المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنةّ ،5
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 1
المادة»
في ميدان «عموم ّ
التخصص
الفرع
الميدان
كيمياء المياه
كيمياء
كيمياء عضوية
ديناميؾ السوائل وطاقوية
فيزياء تطبيقية
المادة
عموـ ّ
فيزياء المواد
فيزياء
فيزياء اإلشعاعات
فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة
فيزياء نظرية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1326
بعنوان جامعة بشار في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنةالمعدؿ،
،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
المؤرخ في  7محرـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 17-12ّ
ّ
المتمـ،
ّإنشاء جامعة بشار
ّ
،المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 411ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة بشار،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
ضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 323ّ
المؤرخ في  51جويمية  2153المت ّ
الجامعية  2151–2153بجامعة بشار،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانسوشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 122ّ
ّ
الجامعية  2153–2154بجامعة بشار،

 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ المادة » ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل

.2151

يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،في ميداف «عموـ
المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،بموجب:
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 411المؤرخ في  51جويمية 2153
 -القرار رقـ ّ 323

المؤرخ في  23سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 122ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً

كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بشارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بشار
المادة»
في ميدان «عموم ّ

الميدان
المادة
عموـ ّ

الفرع
كيمياء
فيزياء

حفز

طبيعة

التخصص

أ

كيمياء تحميمية

أ

فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة

أ

فيزياء المواد

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1327
بعنوان جامعة بجاية في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 252-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  531المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة بجاية،
 وبمقتضى القرار رقـ مكرر 112المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة بجاية،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة بجاية،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة بجاية،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية ،2112 -2117
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ المادة" ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،في ميداف «عموـ

المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،بموجب:
 القرار رقـ  531المؤرخ في  17أوت 2112 القرار رقـ  112مكررالمؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر 2151 المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر 2117ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بجاية
المادة»
في ميدان «عموم ّ
الفرع

كيمياء
عموـ الم ّادة

فيزياء

كيمياء تحميمية

التخصص

طبيعة
أ
أ

كيمياء المواد

ديناميؾ السوائل وطاقوية

أ

فيزياء نظرية

أ

أ

فيزياء المواد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1328
بعنوان جامعة بسكرة في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 252-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ  535ال ّ 2112-2112بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القراررقـ 523ّ
الجامعية  2151-2112بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القراررقـ 112ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في 23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 115ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة بسكرة ،المعدؿ،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ المادة « ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل
.2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،بموجب:
مؤرخ في  17أوت  ،2112المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ 535ال ّالمؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 523المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 112المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـّ 115ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة
المادة»
في ميدان «عموم ّ

المادة
عموـ ّ

الفرع

كيمياء
فيزياء

كيمياء المواد

التخصص

طبيعة
أ

كيمياء صيدالنية

أ

فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة

أ

فيزياء المواد

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1329
بعنوان جامعة البميدة 1في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،الم ّ
عدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 547-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة البميدة،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  421المؤرخ في  14جواف  2154المتضمف إلحاؽ ماستر مؤىمة بعنواف جامعة البميدة إلىجامعة البميدة،5
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة البميدة ،5المعدؿ،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانسوشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ المادة « ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل
.2151
يقــــــرر
المادة

المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البميدة  ،5في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة البميدة ،5بموجب:
 القرار رقـ  421المؤرخ في  14جواف 2154 القرار رقـ  112المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدةّ ،5
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البميدة 1
المادة»
في ميدان «عموم ّ
الفرع

كيمياء
المادة
عموـ ّ

كيمياء تطبيقية

التخصص

طبيعة
أ

كيمياء المواد الطبيعية

أ

فيزياء تطبيقية

أ

فيزياء اإلشعاعات

أ

نانو فيزياء
فيزياء

أ
أ

فيزياء المواد

أ

فيزياء نظرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1330
بعنوان جامعة برج بوعريريج في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في 14رجب عاـ 5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 244-12ّ
المتض ّمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  547المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بالمركز الجامعي برج بوعريريج،
 وبمقتضى القرار رقـ  254المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2112بالمركز الجامعي برج بوعريريج،
ضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155والمت ّالدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانسوشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ المادة" ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22–27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج ،في
ميداف «عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج ،بموجب:
 القرار رقـ  547المؤرخ في  17أوت 2112 القرار رقـ  254المؤرخ في  15جويمية 2112ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة برج بوعريريجّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة برج بوعريريج
المادة»
في ميدان «عموم ّ

المادة
عموـ ّ

الفرع

كيمياء
فيزياء

كيمياء تحميمية

التخصص

طبيعة
أ
أ

كيمياء المواد

أ

فيزياء المواد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1331
بعنوان جامعة البويرة في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

1014

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 235-52ال ّالمعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة البويرة،
ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  224المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة البوبرة،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة البويرة ،المعدؿ،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22–27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،بموجب:
 القرار رقـ  224المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البويرة
المادة»
في ميدان «عموم ّ

المادة
عموـ ّ

الفرع

كيمياء
فيزياء

كيمياء المحيط

التخصص

طبيعة
أ
أ

كيمياء المواد

أ

فيزياء المواد

أ

فيزياء نظرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1332
بعنوان جامعة بومرداس في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  7صفر عاـ  5352الموافق  2يونيوسنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 522-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  534المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة بومرداس،
 وبمقتضى القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة بومرداس ،المعدؿ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  434المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة بومرداس ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  12المؤرخ في  11جانفي  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2154-2152بجامعة بومرداس،
المادة" لنيل
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانسوشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2151بجامعة بومرداس،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22بتاريخ  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  ، 2112-2117المعدؿ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ المادة" ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس ،بموجب:
 القرار القرار القرار القرار -القرار

رقـ
رقـ
رقـ
رقـ
رقـ

 534المؤرخ في  17أوت 2112
 521المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ
 434المؤرخ في  12سبتمبر  ،2151المعدؿ
 12المؤرخ في  11جانفي 2152
 211المؤرخ في  14أكتوبر 2151

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 المقرر رقـ  22بتاريخ  51سبتمبر  ،2117المعدؿابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا الق ارر
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداسّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس
المادة»
في ميدان «عموم ّ
التخصص

الفرع

كيمياء المياه
كيمياء

المادة
عموـ ّ

طبيعة
أ

كيمياء المحيط

أ

كيمياء العضوية

أ

أ

كيمياء المواد

ديناميؾ السوائل وطاقوية

أ

فيزياء المواد

أ

فيزياء المادة المكثفة

فيزياء

أ
أ

فيزياء اإلشعاعات

فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة

فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة  :غاز وتحويبلت

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1333
بعنوان جامعة الشمف في ميدان «عموم المادة»

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  433المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة الشمف ،المعدؿ،
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 وبمقتضى القرار رقـ  172المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة الشمف  ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  295المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة الشمف ،المعدؿ،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ المادة" ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،في ميداف

«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،بموجب:
 القرار رقـ  433المؤرخ في  12سبتمبر  ،2151المعدؿ القرار رقـ  172المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ القرار رقـ  295المؤرخ في  15أكتوبر  ،2152المعدؿابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمفّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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الميدان
المادة
عموـ ّ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الشمف
المادة»
في ميدان «عموم ّ
التخصص
الفرع
حفز
كيمياء
كيمياء الجزيئات الكمية
فيزياء المواد
فيزياء
فيزياء نظرية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1334
بعنوان جامعة قسنطينة 1في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  23ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة 5223
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 254-23ّ
المتمـ،
والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
متضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155والّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة قسنطينة،5
 وبمقتضى القرار رقـ  451المؤرخ في  11ماؼ  2154المتضمف الحاؽ الماستر المؤىمة بعنواف جامعةقسنطينة إلى جامعة قسنطينة،5
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة قسنطينة،5
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة قسنطينة،5
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ المادة" ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة ،5في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة  ،5بموجب:
 القرار رقـ  221المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  451المؤرخ في  11ماؼ 2154 القرار رقـ  112المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينةّ ،5
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة1
المادة»
في ميدان «عموم ّ
الفرع

كيمياء تحميمية

التخصص

طبيعة
أ

كيمياء المحيط
المادة
عموـ ّ

كيمياء

فيزياء
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أ

كيمياء العضوية

أ

كيمياء صيدالنية

أ

أ

كيمياء عضوية

أ

كيمياء نظرية وحاسوبية

أ

نانوفيزياء
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فيزياء تطبيقية

أ

فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة

أ

فيزياء نظرية

أ

فيزياء المواد
فيزياء طبية

فيزياء نظرية  :فيزياء فمكية

أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1335
بعنوان جامعة الجمفة في ميدان «عموم المادة»

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنةالمعدؿ،
،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 12-12المؤرخ في ّ 7
ّ
ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  522المؤرخ في 15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة الجمفة،
 وبمقتضى القرار رقـ  451المؤرخ في 17سبتمبر 2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2155-2151بجامعة الجمفة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  155المؤرخ في  23سبتمبر 2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة الجمفة،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة الجمفة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ المادة" ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،بموجب:
 القرار رقـ  522المؤرخ في 15جويمية 2112 -القرار رقـ  451المؤرخ في 17سبتمبر2151

 القرار رقـ  155المؤرخ في  23سبتمبر2154 -القرار رقـ  112المؤرخ في  51جويمية 2153

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الجمفة
المادة»
في ميدان «عموم ّ

الفرع

الميدان

كيمياء
المادة
عموـ ّ

فيزياء

كيمياء تطبيقية

طبيعة

التخصص

أ
أ

كيمياء عضوية

فيزياء المادة المكثفة

أ

فيزياء طاقوية والطاقات المتجددة

أ

فيزياء المواد

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1336
بعنوان جامعة الوادي في ميدان «عموم المادة»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 234-52ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الوادؼ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  251المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بالمركز الجامعي الوادؼ،
 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بالمركز الجامعي الوادؼ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المادة" لنيل
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ ّشيادة الميسانسوشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ المادة» ،المتضمف المصادقة عمى مواءمةالماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة مستغانـ بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،في ميداف
«عموـ المادة» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
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المادة

المادة

المادة
المادة

 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ المادة» ،المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،بموجب:
 القرار رقـ  251المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  221المؤرخ في  17سبتمبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الوادؼّ ،
الذؼ 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 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

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الوادي
المادة»
في ميدان «عموم ّ
الفرع

الميدان
المادة
عموـ ّ

كيمياء
فيزياء

التخصص
كيمياء عضوية
فيزياء اإلشعاعات

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1337
بعنوان جامعة بجاية في ميدان " لغة وثقافة امازيغية "
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 252-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  432المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة بجاية،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

1025

 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة بجاية،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  321المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة بجاية،
 بمقتضى القرار رقـ  497المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف " لغة وثقافة أمازيغية "لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  772المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة بجاية،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 -23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وثقافة أمازيغية" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة البويرة بتاريخ  27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،في ميداف "لغة
وثقافة أمازيغية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف " لغة وثقافة أمازيغية " ،المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،بموجب:
 القرار رقـ  432المؤرخ في  12سبتمبر ،2151 القرار رقـ  112المؤرخ في  13سبتمبر ،2011 القرار رقـ  321المؤرخ في  51جويمية ،2153 الق ارر رقـ  772المؤرخ في  52أوت .2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بجاية
في ميدان «لغة وثقافة أمازيغية»
الفرع

لغة وثقافة أمازيغية

لغة وحضارة
لغة وآداب

لسانيات وتعميمية

التخصص

طبيعة

انتربولوجيا العالـ األمازيغي

أ

تعميمية المغة األمازيغية

أ

أ

أدب ناطق باالمازيغية

أ

لغة ،متغيرات وتييئة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1338
بعنوان جامعة البويرة في ميدان " لغة وثقافة امازيغية "
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  235-52ال ّالمعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة البويرةّ ،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  177المؤرخ في  13سبتمبر 2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بالمركز الجامعي بالبويرة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة البوبرة ،المعدؿ،
 بمقتضى القرار رقـ  497المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف " لغة وثقافة أمازيغية "لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
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 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " لغة وثقافة أمازيغية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة البويرة بتاريخ  27أفريل . 2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،في ميداف "لغة
وثقافة أمازيغية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف " لغة وثقافة أمازيغية " ،المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،بموجب:
 القرار رقـ  177المؤرخ في  13سبتمبر،2155 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ.ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البويرة
في ميدان «لغة وثقافة أمازيغية»
التخصص
الفرع
الميدان
آداب أمازيغية
لغة وآداب
لغة وثقافة أمازيغية
لسانيات أمازيغية
لسانيات وتعميمية

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1339
بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان "لغة وثقافة امازيغية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق  5غشت 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 542-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  423المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  147المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة تيزؼ وزو،
 بمقتضى القرار رقـ  497المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف " لغة وثقافة أمازيغية "لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  143المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة تيزؼ وزو،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "لغة وثقافة أمازيغية" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة البويرة بتاريخ  27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،في ميداف

"لغة وثقافة أمازيغية " ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر " لغة وثقافة أمازيغية " ،المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،بموجب:
 القرار رقـ  423المؤرخ في  15أكتوبر ،2152النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 القرار رقـ  147المؤرخ في  23سبتمبر ،2154 القرار رقـ  143المؤرخ في  51جويمية .2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو
في ميدان «لغة وثقافة أمازيغية»

الميدان

الفرع

لغة وثقافة أمازيغية

لغة وآداب

التخصص

طبيعة

لغة وحضارة

أنثروبولوجيا التراث والثقافة األمازيغييف

أ

لسانيات وتعميمية

دراسات لغوية امازغية

أ

آداب أمازيغية وتخيمي

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1342
بعنوان جامعة أدرار في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ212-15ّ
المعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة أدرار،
 2115و
ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة أدرار،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  223المؤرخ في  15أكتوبر 2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة أدرار،
 وبمقتضى القرار رقـ  893المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة أدرار،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة أدرار ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة أدرار ،بموجب:
 القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر2011 القرار رقـ  223المؤرخ في  15أكتوبر2152 القرار رقـ  893المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أدرارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أدرار
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميدان
أنظمة المعمومات وتكنولوجيات الواب
إعبلـ آلي
أنظمة ذكية
رياضيات واعبلـ آلي
تحميل دالي وتطبيقات
رياضيات
ــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة
أ
أ
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1343
بعنوان جامعة عنابة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة 5223المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 253-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  524المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  255المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة عنابة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  115المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة عنابة ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  127المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2014 -2013بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة عنابة،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية ،2151 -2112
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،بموجب:
 القرار رقـ  524المؤرخ في  17أوت 2112 القرار رقـ  255المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  115المؤرخ في  12أكتوبر  ،2155المعدؿ القرار رقـ  127المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية 2153 المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر 2117ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة عنابة
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»

الميدان

الفرع

رياضيات واعبلـ آلي

إعبلـ آلي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

التخصص

طبيعة

تسيير وتحميل معطيات ضخمة

أ

ذكاء إصطناعي ومعالجة المعمومات

أ

ىندسة البرمجيات المركبة
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شبكات و أمف اإلعبلـ اآللي

أ

أنظمة اإلعبلـ اآللي واتخاذ القرار

أ

مراقبة جيدة ،نظرية وتقريبية

أ

أنظمة مدمجة وحركية
حساب المخاطرة
رياضيات

أ
ـ

معادالت تفاضمية وحساب عممي

ـ

احتماالت واحصاء

أ

رياضيات تطبيقية
النظـ الحركية

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1344
بعنوان جامعة باتنة 2في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  23رمضاف عاـ  5341الموافق 55يوليو سنة 2151
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 521-51ّ
المتضمف ّإنشاء جامعة باتنة،2
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  252المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة باتنة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  435المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة باتنة،
 وبمقتضى القرار رقـ  117المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة باتنة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة باتنة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  324المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة باتنة،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة باتنة،
 وبمقتضى القرار رقـ  898المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة باتنة،2
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة باتنة ،2في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
ي مكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة باتنة  ،بموجب:
 القرار رقـ  252المؤرخ في  15جويمية  ، 2112المعدؿ القرار رقـ  435المؤرخ في  12سبتمبر 2151 القرار رقـ  117المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  324المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  771المؤرخ في  52أوت 2153 القرار رقـ  898المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنةّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 2
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
الفرع

إعبلـ آلي
رياضيات واعبلـ آلي
رياضيات

التخصص

عمـ التشفير وأمف

طبيعة
أ

الذكاء االصطناعي والوسائط المتعددة

أ

شبكات واألنظمة الموزعة

أ

ميف في الوسائط المتعددة واالنترنات

أ

تحميل دالي ونظريات المؤثرات الخطية

أ

رياضيات تطبيقية

أ

معدالت تفاضمية جزئية وتطبيقاتيا

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1345
بعنوان جامعة بشار في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
المؤرخ في  7محرـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 17-12ّ
ّ
المتمـ،
ّإنشاء جامعة بشار،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 522ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة بشار،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 222ّ
ّ
الجامعية  2151–2151بجامعة بشار،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21

 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21-23فيفرؼ 2151
عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى مستوػ
مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد

المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة بشار ،بموجب:
المؤرخ في  01جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 522المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 -القرار رقـ ّ 222

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بشارّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

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 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

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة بشار
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»

الميدان

رياضيات واعبلـ آلي

الفرع
إعبلـ آلي
رياضيات

طبيعة

التخصص
ذكاء إصطناعي واتخاذ القرار

أ

أنظمة اإلعبلـ المتقدمة

أ

أنظمة اإلعبلـ اآللي وشبكات

أ

احتماالت واحصاء

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1346
بعنوان جامعة بجاية في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  54ربيع األ ّوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 252-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنّشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  524المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2112بجامعة بجاية ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  432المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة بجاية،
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة بجاية،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة بجاية،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية ،2112 -2117
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،بموجب:
 القرار رقـ  524المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ القرار رقـ  432المؤرخ في  12سبتمبر 2151 القرار رقـ  112المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر 2154 المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر 2117ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بجاية
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميداف
إدارة وأمف الشبكات
ىندسة برمجية
إعبلـ آلي
ذكاء إصطناعي
رياضيات واعبلـ آلي
شبكات واألنظمة الموزعة
تحميل رياضي
رياضيات
احتماالت ،احصاء وتطبيقات

طبيعة
ـ
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1347
بعنوان جامعة بسكرة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  252-22المؤّرخ في  54ربيع ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بسكرة،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
212
15
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 535ال ّ 2112-2112بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
مؤرخ في 17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  415ال ّالجامعية  2155-2151بجامعة بسكرة ،المعدؿ،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 112ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 115ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة بسكرة ،المعدؿ،
المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 321ّ
الجامعية  2151-2153بجامعة بسكرة،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 215ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة بسكرة،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،بموجب:
مؤرخ في  17أوت  ،2112المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ  535ال ّمؤرخ في 17سبتمبر ،2151المعدؿ
 القرار رقـ  415ال ّالمؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 112المؤرخ في 23سبتمبر ،2154المعدؿ
 القرار رقـّ 115المؤرخ في 51جويمية 2153
 القرار رقـّ 321المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـّ 215ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة بسكرة
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميدان
ىندسة برمجية واألنظمة الموزعة
صورة وحياة اصطناعية
ذكاء إصطناعي
إعبلـ آلي
رياضيات واعبلـ آلي
شبكات وتكنولوجيا االعبلـ واالتصاؿ
أنظمة المعمومات ،األمثمة واتخاذ القرار
رياضيات تطبيقية
رياضيات

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1348
بعنوان جامعة البميدة 1في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 547-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة البميدة،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  421المؤرخ في  14جواف  2154المتضمف إلحاؽ الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البميدةإلى جامعة البميدة ،5
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة البميدة  ،5المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2151بجامعة البميدة ،5
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي –21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البميدة ،5في ميداف

"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
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المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة البميدة ،5بموجب:
 القرار رقـ  421المؤرخ في  14جواف 2154 القرار رقـ  112المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البميدة ّ ،5
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة البميدة1
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»

رياضيات واعبلـ آلي

الفرع

إعبلـ آلي
رياضيات

التخصص

ىندسة البرمجيات

طبيعة
أ

أمف أنظمة معموماتية

أ

أنظمة اإلعبلـ اآللي وشبكات

أ

نمذجة ستوكاستيكية و احصاء

أ

المعالجة اآللية لمغة

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1349
بعنوان جامعة برج بوعريريج في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في 14رجب عاـ 5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 244-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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 وبمقتضى القرار رقـ  254المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2112بالمركز الجامعي برج بوعريريج،
 وبمقتضى القرار رقـ  171المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بالمركز الجامعي برج بوعريريج،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152والمتض ّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدافوالمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  222المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة برج بوعريريج ،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج ،في

ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة برج بوعريريج،
بموجب:
 القرار رقـ  254المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  171المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  222المؤرخ في  15أكتوبر 2152ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
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كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة برج بوعريريجّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة برج بوعريريج
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»

رياضيات واعبلـ آلي

الفرع

التخصص

ىندسة اإلعبلـ اآللي التقريرؼ

أ

تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ

أ

إعبلـ آلي

شبكات ووسائط المتعددة

رياضيات

النظـ الحركية
طرؽ ووسائل لمبحث العممياتي

رياضيات تطبيقية

طبيعة
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1351
بعنوان جامعة البويرة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 235-52ال ّالمعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة البويرة،
ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  321المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة البوبرة،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة
المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،بموجب:
 القرار رقـ  321المؤرخ في  51جويمية 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البويرة
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميدان
ىندسة انظمة االعبلـ االلي
إعبلـ آلي
رياضيات واعبلـ آلي
ىندسة أنظمة المعمومة والبرمجية

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم  1351م ّ
بعنوان جامعة بومرداس في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

1046

المؤرخ في  7صفر عاـ  5352الموافق  2يونيو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 522-22ّ
المتمـ،
متضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ال
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
لمؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  211-12ا ّالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  534المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة بومرداس،
 وبمقتضى القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة بومرداس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  134المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة بومرداس،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة بومرداس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  12المؤرخ في  11جانفي  2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2154-2152بجامعة بومرداس،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22بتاريخ  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية و المينية المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  ، 2112-2117المعدؿ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس،

بموجب:
 القرار رقـ  534المؤرخ في  17أوت 2112 القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ القرار رقـ  134المؤرخ في  12أكتوبر 2155 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ القرار رقـ  12المؤرخ في  11جانفي 2015 المقرر رقـ  22بتاريخ  51سبتمبر  ،2117المعدؿابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداسّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»

رياضيات واعبلـ آلي

الفرع

التخصص

طبيعة

ىندسة البرمجيات ومعالجة المعمومات

أ

تكنولوجيا المعمومات

ـ

إعبلـ آلي

نظاـ المعمومات الموزعة

رياضيات

تحميل رياضي

رياضيات تطبيقية

نمذجة ستوكاستيكية واحصاء

ـ
أ

رياضيات مالية

بحوث عممياتي :تحسيف وادارة إستراتيجية

أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1352
بعنوان جامعة الشمف في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  433المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة الشمف ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  607المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة الشمف،
 وبمقتضى القرار رقـ  784المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة الشمف،
 وبمقتضى القرار رقـ  907المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة الشمف،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
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المادة

المادة

المادة
المادة

 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،بموجب:
 القرار رقـ  433المؤرخ في  12سبتمبر  ،2151المعدؿ القرار رقـ  607المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  784المؤرخ في  52أوت 2153 القرار رقـ  907المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمفّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الشمف
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميدان
ىندسة البرمجيات
إعبلـ آلي
ىندسة أنظمة المعمومات المتقدمة
تحميل المعدالت التفاضمية الجزئية
رياضيات واعبلـ آلي
رياضيات تطبيقية و إحصاء
رياضيات
النمذجة والحوسبة العممية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1353
بعنوان جامعة الجمفة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
لمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
وا
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 12-12المؤرخ في ّ 7
ّ
ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  451المؤرخ في 17سبتمبر 2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2155-2151بجامعة الجمفة،
 وبمقتضى القرار رقـ  173المؤرخ في  13سبتمبر 2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة الجمفة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،بموجب:
 القرار رقـ  451المؤرخ في 17سبتمبر2151 القرار رقـ  173المؤرخ في  13سبتمبر2155ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان
رياضيات واعبلـ آلي

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة الجمفة
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
الفرع

إعبلـ آلي
رياضيات

التخصص

شبكات واألنظمة الموزعة

طبيعة
أ

معالجة وتحميل الصورة والصوت

أ

معدالت تفاضمية جزئية

أ

تحميل دالي

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1354
بعنوان جامعة الوادي في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 234-52ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الوادؼ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  251المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بالمركز الجامعي الوادؼ،
 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بالمركز الجامعي الوادؼ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
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 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة الوادؼ ،بموجب:
 القرار رقـ  251المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  221المؤرخ في  17سبتمبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الوادؼّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة الوادي
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميداف
أنظمة موزعة والذكاء االصطناعي
إعبلـ آلي
رياضيات واعبلـ آلي
رياضيات اساسية وتطبيقية
رياضيات

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1355
بعنوان جامعة غرداية في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 232-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة غرداية،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  152المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة غرداية،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
المادة
المادة

المادة
المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة غرداية ،في ميداف "
رياضيات واعبلـ آلي " ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة غرداية ،بموجب:
 القرار رقـ  152المؤرخ في  51جويمية 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غردايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان
رياضيات واعبلـ آلي

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة غرداية
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
إعبلـ آلي

رياضيات

الفرع

التخصص

انظمة ذكية الستخراج المعارؼ

طبيعة

تحميل دالي وتطبيقات

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1356
بعنوان جامعة قالمة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 274-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة قالمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 521ال ّ 2112-2112بجامعة قالمة،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 451ّ
الجامعية  2155-2151بجامعة قالمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في 23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 151ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة قالمة،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 741ّ
 2151 – 2153بجامعة قالمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
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 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21

 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة قالمة ،في ميداف
"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة قالمة ،بموجب:
مؤرخ في  17أوت 2112
 -القرار رقـ  521ال ّ

المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 451المؤرخ في 23سبتمبر 2154
 القرار رقـ ّ 151المؤرخ في  52أوت 2153
 -القرار رقـ ّ 741

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قالمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قالمة
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
الفرع

الميدان

إعبلـ آلي

رياضيات واعبلـ آلي

رياضيات

طبيعة

التخصص

أ

ىندسة الوسائط اإلعبلمية
أنظمة اإلعبلـ اآللي

معدالت تفاضمية جزئية وتحميل عددؼ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1357
بعنوان جامعة جيجل في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  5323الموافق  22يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-14ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة جيجل،
2114
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 525ّ
الجامعية  2151-2112بجامعة جيجل،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 132ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة جيجل،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 151ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة جيجل،
المؤرخ في 51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 153ّ
الجامعية  2151 -2153بجامعة جيجل،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى الق ارر رقـ 272ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة جيجل،
 وبمقتضى القرار رقـ  775المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  22-27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،في ميداف

"رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 525المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 132المؤرخ في 23سبتمبر 2154
 القرار رقـ ّ 151المؤرخ في 51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 153المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 الق ارر رقـ 272ّ
ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجلّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
بعنوان جامعة جيجل
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
الفرع

الميدان

إعبلـ آلي
رياضيات واعبلـ آلي

التخصص

طبيعة

إعبلـ آلي قانوني والوسائط المتعددة

أ

شبكات وأمف

أ

ذكاء إصطناعي

أنظمة اإلعبلـ والمساعدة عمى اتخاذ القرار

أ

معدالت تفاضمية جزئية وتطبيقاتيا

أ

احتماالت واحصاء

أ

تحميل دالي
رياضيات

الرياضيات األساسية ومنفصمة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1358
بعنوان المركز الجامعي بغميزان في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
مؤرخ في  11رجب عاـ  5322الموافق 2يوليو سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  211-12ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزافّ ،
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  133المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بالمركز الجامعي بغميزاف،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية و ورؤساءالمجافالبيداغوجية الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد
يومي  25 – 21فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و- 23
 21فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بغميزاف ،في
ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف المركز
الجامعي بغميزاف ،بموجب:
 القرار رقـ  133المؤرخ في  23سبتمبر 2154ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بغيميزافّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بغميزان
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

الفرع

عموـ تجارية

عموـ مالية ومحاسبة

التخصص

مالية وتجارة دولية

طبيعة
أ
أ

محاسبة

أ

مالية المؤسسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1359
بعنوان المركز الجامعي بتمنراست في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
مؤرخ في  55رجب عاـ  5321الموافق  51غشت سنة 2111
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  415-11ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  225المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بالمركز الجامعي بتمنراست،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  134المؤرخ في 51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بالمركز الجامعي بتمنراست،
 وبمقتضى القرار رقـ  251المؤرخ في 14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2151بالمركز الجامعي بتمنراست،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية و ورؤساء المجافالبيداغوجية الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد
يومي  25 – 21فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و- 23
 21فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية "،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتمنراست ،في
ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف المركز
الجامعي بتمنراست ،بموجب:
 القرار رقـ  225المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  134المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  251المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتمنراستّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بتمنراست
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»

الميدان

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

الفرع

عموـ التسيير

عموـ اقتصادية

إدارة األعماؿ

التخصص

طبيعة
أ
أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1361
بعنوان المركز الجامعي بتندوف في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  22رمضاف عاـ  5342الموافق  22غشت سنة 2155
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  303-11ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼّ ،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  257المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بالمركز الجامعي بتندوؼ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتندوؼ ،في
ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف المركز
الجامعي بتندوؼ ،بموجب:
 القرار رقـ  257المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتندوؼّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي تندوف
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
إدارة الموارد البشرية
عموـ التسيير
عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1361
بعنوان المركز الجامعي بتيبازة في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  22رمضاف عاـ  5342الموافق  22غشت سنة 2155
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 412-55ال ّالمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  918المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بالمركز الجامعي بتيبازة ،

 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المج نة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتيبازة ،في
ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف المركز
الجامعي بتيبازة  ،بموجب:

 -القرار رقـ  918المؤرخ في  14أكتوبر 2151

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتيبازةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بتيبازة
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»

عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية

الفرع

عموـ تجارية

عموـ التسيير

عموـ اقتصادية

تسويق الخدمات

التخصص

طبيعة
أ

أ

إدارة األعماؿ

أ

اقتصاد نقدؼ وبنكي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1362
بعنوان المركز الجامعي بتيسمسيمت في ميدان "عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  1رجب عاـ  5322الموافق  2يوليو سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 214-12ّ
المتضمف ّإنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت،
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  646المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بالمركز الجامعي بتيسمسيمت،

المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ اقتصادية،
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
والتسيير وعموـ تجارية» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة العموـ اإلسبلمية «األمير عبد القادر» بتاريخ  22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتيسمسيمت،
في ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية" ،المؤىمة بعنواف المركز
الجامعي بتيسمسيمت ،بموجب:
 القرار رقـ  646المؤرخ في  23سبتمبر 2154ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا الق ارر
ً
كل فيما يخصو
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتيسمسيمتّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بتيسمسيمت
في ميدان «عموم اقتصادية ،والتسيير وعموم تجارية»
التخصص
الفرع
الميدان
تسويق الخدمات
عموـ تجارية
إدارة األعماؿ
عموـ التسيير
عموـ اقتصادية ،والتسيير
وعموـ تجارية
محاسبة
عموـ مالية ومحاسبة
مالية المؤسسة

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1363
بعنوان جامعة قالمة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
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لمؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  274-15ا ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة قالمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ  521ال ّ 2112-2112بجامعة قالمة،
مؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  521ال ّالجامعية  2151-2112بجامعة قالمة،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 137ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة قالمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 414ّ
الجامعية  2154-2152بجامعة قالمة،
المؤرخ في 23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 151ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة قالمة،
المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 154ّ
الجامعية  2151-2153بجامعة قالمة،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 741ّ
 2151-2153بجامعة قالمة،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 275ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة قالمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة قالمة ،في ميداف "عموـ
وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة قالمة ،بموجب:
مؤرخ في  17أوت 2112
 القرار رقـ  521ال ّمؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ  521ال ّالمؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 137المؤرخ في  15أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 414المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 القرار رقـ ّ 151المؤرخ في  51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 154المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 741المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 275ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قالمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قالمة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع
آلية
كيروميكانيؾ

عموـ وتكنولوجيا

إلكترونيؾ
كيروتقني
ىندسة بيوطبية
ىندسة مدنية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

التخصص

آلية واعبلـ آلي صناعي

طبيعة
أ
أ

آلية و أنظمة

أ

كيروميكانيؾ

أ

صيانة صناعية

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

تحكـ كيربائي

أ

أ

أداتيو

شبكات كيربائية

أ

جيوتقني

أ

أ

أجيزة بيوطبية

أ

مواد اليندسة المدنية
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ىياكل
ىندسة الطرائق
ىندسة ميكانيكية
رؼ
اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

أ
أ

ىندسة كيميائية

ىندسة الطرائق لممواد

أ

انشاء ميكانيكي

أ

أ

ىندسة صيدالنية

صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج

أ

الموارد المائية

أ

الرؼ الحضرؼ

أ

شبكات واتصاالت

أ

طرقات ومنشآت فنية

أ

أ

أنظمة االتصاالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1364
بعنوان جامعة جيجل في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  5323الموافق  22يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-14ّ
المتمـ،
ضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 2114المت ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 521ّ
 2112-2112بجامعة جيجل ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 525ّ
الجامعية  2151 -2112بجامعة جيجل،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 457ّ
الجامعية  2155-2151بجامعة جيجل،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 132ّ
الجامعية  2152 -2155بجامعة جيجل،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في 15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 413ّ
الجامعية  2154-2152بجامعة جيجل،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 151ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة جيجل،
المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 153ّ
الجامعية  2151-2153بجامعة جيجل،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 741ّ
 2151-2153بجامعة جيجل ،المعدؿ،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 272ّ
الجامعية  2151 -2151بجامعة جيجل،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،في ميداف "عموـ
وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،بموجب:
المؤرخ في  17أوت  ،2112المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 521المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ 525ّ
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 457المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 -القرار رقـ ّ 132
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المؤرخ في  15أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 413المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 القرار رقـ ّ 151المؤرخ في 51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 153المؤرخ في  52أوت  ،2153المعدؿ
 القرار رقـ ّ 741المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 272ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجلّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة جيجل
الميدان

عموـ وتكنولوجيا

في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
آلية واعبلـ آلي صناعي
آلية
آلية و أنظمة
كيروميكانيؾ
كيروميكانيؾ
ميكرو إلكترونيؾ
إلكترونيؾ
الكترونيؾ األنظمة المضمنة
تحكـ كيربائي
كيروتقني صناعي
كيروتقني
ماكنات كيربائية
شبكات كيربائية
طاقات متجددة في الكيروتقني
طاقات متجددة
جيوتقني
ىندسة مدنية
ىياكل
ىندسة الطرائق لممواد
ىندسة الطرائق
انشاء ميكانيكي
ىندسة ميكانيكية
طاقوية
الرؼ الحضرؼ
رؼ
ىندسة الطرائق لمبيئة
عموـ وىندسة البيئة
اتصاالت سمكية وال سمكية أنظمة االتصاالت
طرقات ومنشآت فنية
أشغاؿ عمومية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1365
بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 237-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  257المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بالمركز الجامعي بخميس مميانة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  296المؤرخ في  17سبتمبر 2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بالمركز الجامعي بخميس مميانة ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  157المؤرخ في  23سبتمبر 2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة خميس مميانة،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة ،في

ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة ،بموجب:
 القرار رقـ  257المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ القرار رقـ  296المؤرخ في  17سبتمبر ،2151المعدؿ القرار رقـ  157المؤرخ في  23سبتمبر2154ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
آلية واعبلـ آلي صناعي
آلية
كيروتقني صناعي
كيروتقني
مواد اليندسة المدنية
ىندسة مدنية
ىياكل
ىندسة صيدالنية
ىندسة الطرائق
عموـ وتكنولوجيا
انشاء ميكانيكي
ىندسة ميكانيكية
طاقوية
ىندسة الطرائق لمبيئة
عموـ وىندسة البيئة
اتصاالت سمكية وال سمكية أنظمة االتصاالت

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1366
بعنوان جامعة خنشمة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  231-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  218ال ّالجامعية  2151-2112بالمركز الجامعي بخنشمة،
مؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  227ال ّالجامعية  2155-2151بالمركز الجامعي بخنشمة،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 125ّ
الجامعية  2152-2155بالمركز الجامعي بخنشمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 411ّ
الجامعية  2154-2152بجامعة خنشمة،
المؤرخ في 51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 151ّ
الجامعية  2151 -2153بجامعة خنشمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،في ميداف "عموـ
وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

1074

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،بموجب:
مؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ  218ال ّمؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ  227ال ّالمؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 125المؤرخ في  15أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 411المؤرخ في 51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خنشمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
آلية

الفرع

كيروتقني

ىندسة مدنية

عموـ وتكنولوجيا

ىندسة ميكانيكية
عموـ وىندسة البيئة

اتصاالت سمكية وال سمكية

أشغاؿ عمومية

التخصص

آلية واعبلـ آلي صناعي

طبيعة
أ
أ

تحكـ كيربائي

أ

ىياكل

انشاء ميكانيكي

أ

ىندسة الطرائق لمبيئة

أ

طرقات ومنشآت فنية

أ

أ

ىندسة المواد

أ

أنظمة االتصاالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1367
بعنوان جامعة األغواط في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 271-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
 2115و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  522المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة األغواط،
 وبمقتضى القرار رقـ  452المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة األغواط ،
 وبمقتضى القرار رقـ  132المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة األغواط ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  417المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة األغواط ،
 وبمقتضى القرار رقـ  121المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة األغواط ،
 وبمقتضى القرار رقـ  742المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة األغواط ،
 وبمقتضى القرار رقـ  271المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة األغواط ،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،في ميداف

"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق 15و 12ليذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،بموجب:
 القرار رقـ  522المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  452المؤرخ في  17سبتمبر 2151 القرار رقـ  132المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  417المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  121المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  742المؤرخ في  52أوت 2153 القرار رقـ  271المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواطّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :1مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة األغواط
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

آلية
كيروميكانيؾ

إلكترونيؾ
عموـ وتكنولوجيا

التخصص

آلية واعبلـ آلي صناعي

طبيعة
أ
أ

آلية و أنظمة

أ

كيروميكانيؾ

صيانة صناعية

أ

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

ميكرو إلكترونيؾ

أ

كيروتقني صناعي

أ

شبكات كيربائية

أ

أ

ميكاترونيؾ

أ

أداتيو

تحكـ كيربائي

كيروتقني

طاقات متجددة
ىندسة مدنية

أ
أ

ماكنات كيربائية

طاقات متجددة في الكيروتقني

أ

جيوتقني

أ

طاقات متجددة في الميكانيؾ

مواد اليندسة المدنية

أ
أ

ىياكل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الميدان

ممحق :2مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة األغواط
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

ىندسة الطرائق

ىندسة ميكانيكية

عموـ وتكنولوجيا

رؼ
محروقات

نظافة وأمف صناعي

صناعات بتروكيمياوية

عموـ وىندسة البيئة

اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

ىندسة كيميائية

التخصص

طبيعة
أ

ىندسة الطرائق لممواد

أ

انشاء ميكانيكي

أ

أ

ىندسة صيدالنية

طاقوية

أ

صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج

أ

تمحيـ و مراقبة

م

ىندسة المواد

منشآت الرؼ

أ
أ
أ

الموارد المائية

ىندسة الغاز الطبيعي

أ

ىندسة بتروكيمياوية

أ

أ

نظافة وأمف صناعي

ىندسة الطرائق لمبيئة

أ

أنظمة االتصاالت

أ

أ

شبكات واتصاالت

أ

طرقات ومنشآت فنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1368
بعنوان جامعة معسكر في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 52-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 524ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة معسكر،
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المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 452ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة معسكر،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 550ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة معسكر ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 412ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة معسكر،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 125ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة معسكر،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،في ميداف

"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 524المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 452المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ
 -القرار رقـ ّ 550
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المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 412المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 125ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكرّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

عموـ وتكنولوجيا

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة معسكر
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
آلية و أنظمة
آلية
كيروميكانيؾ
كيروميكانيؾ
الكترونيؾ األنظمة المضمنة
إلكترونيؾ
شبكات كيربائية
كيروتقني
أجيزة بيوطبية
ىندسة بيوطبية
مواد اليندسة المدنية
ىندسة مدنية
ىياكل
ىندسة كيميائية
ىندسة الطرائق
ىندسة صيدالنية
انشاء ميكانيكي
طاقوية
ىندسة ميكانيكية
ىندسة المواد
منشآت الرؼ
رؼ
الموارد المائية
ىندسة الطرائق لمبيئة
عموـ وىندسة البيئة
شبكات واتصاالت
اتصاالت سمكية وال سمكية
أنظمة االتصاالت
طرقات ومنشآت فنية
أشغاؿ عمومية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1369
بعنوان جامعة المدية في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 55-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة المدية،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  523المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة المدية،
 وبمقتضى القرار رقـ  431المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة المدية،
 وبمقتضى القرار رقـ  115المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة المدية،
 وبمقتضى القرار رقـ  135المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة المدية،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة المدية ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  277المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2151بجامعة المدية،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة المدية ،في ميداف "عموـ
وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
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المادة

المادة

المادة
المادة

 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة المدية ،بموجب:
 القرار رقـ  523المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  431المؤرخ في  12سبتمبر 2151 القرار رقـ  115المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  135المؤرخ في  12أكتوبر 2155 القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ القرار رقـ  277المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المديةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة المدية في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
طبيعة
التخصص
الفرع
الميدان
آلية و أنظمة
آلية
أ
ميكاترونيؾ
كيروميكانيؾ
أ
أ
الكترونيؾ األنظمة المضمنة
إلكترونيؾ
أداتيو
أ
أ
تحكـ كيربائي
كيروتقني
شبكات كيربائية
أ
أ
طاقات متجددة في الكيروتقني
طاقات متجددة
طاقات متجددة في الميكانيؾ
أ
أ
معدات البنايات
جيوتقني
أ
ىندسة مدنية
أ
مواد اليندسة المدنية
عموـ وتكنولوجيا
ىياكل
أ
أ
ىندسة التكييف
ىندسة التكييف
ىندسة كيميائية
أ
ىندسة الطرائق
أ
ىندسة الطرائق لممواد
انشاء ميكانيكي
أ
أ
طاقوية
ىندسة ميكانيكية
ىندسة المواد والسطوح
أ
نظافة وأمف صناعي
نظافة وأمف صناعي
أ
ىندسة الطرائق لمبيئة
عموـ وىندسة البيئة
أ
اتصاالت سمكية وال سمكية أنظمة االتصاالت
أ
ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1371
بعنوان جامعة مستغانم في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 221-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
212
15
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  527المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة مستغانـ ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة مستغانـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  124المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة مستغانـ ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  121المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة مستغانـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
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 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،في ميداف
المادة

المادة

المادة
المادة

"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،بموجب:
 القرار رقـ  527المؤرخ في  17أوت  ،2112المعدؿ القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ والمتمـ القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  ،2151المعدؿ والمتمـ القرار رقـ  112المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  124المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ القرار رقـ  121المؤرخ في  51جويمية 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
إلكترونيؾ

الفرع

كيروتقني
عموـ وتكنولوجيا

طاقات متجددة

ىندسة مدنية

ىندسة الطرائق
ىندسة ميكانيكية
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

التخصص

طبيعة

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

طاقات متجددة في الكيروتقني

أ

ىندسة كيميائية

أ

كيروتقني صناعي
ىياكل

ىندسة الطرائق لممواد

أ
أ
أ
أ

انشاء ميكانيكي
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طاقوية

صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج

أ

ىندسة الطرائق لمبيئة

أ

طرقات ومنشآت فنية

أ

صناعات بتروكيمياوية

ىندسة بتروكيمياوية

اتصاالت سمكية وال سمكية

أنظمة االتصاالت

عموـ وىندسة البيئة
أشغاؿ عمومية

أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1371
بعنوان جامعة المسيمة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 273-15ّ
المتمـ،
تضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 2115الم ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤّرخ في  52ربيع ّالذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة المسيمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  425المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة المسيمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة المسيمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  115المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة المسيمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  455المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة المسيمة ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  123المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة المسيمة ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  734المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة المسيمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،في ميداف
"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،بموجب:
 القرار رقـ  521المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  425المؤرخ في  17سبتمبر 2151 القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  115المؤرخ في  12أكتوبر 2155 القرار رقـ  455المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  123المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ القرار رقـ  734المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع
آلية

كيروميكانيؾ
إلكترونيؾ

كيروتقني
طاقات متجددة
ىندسة مدنية

عموـ وتكنولوجيا

آلية و أنظمة

التخصص

طبيعة
أ
أ

كيروميكانيؾ

أ

صيانة صناعية

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

ميكرو إلكترونيؾ

أ

أ

أداتيو

التحكـ في الماكنات الدوارة

ـ

شبكات كيربائية

أ

أ

تحكـ كيربائي

طاقات متجددة في الكيروتقني

أ

جيوتقني

أ

ىياكل

مواد اليندسة المدنية

أ

طاقوية

أ

انشاء ميكانيكي

ىندسة ميكانيكية

رؼ
اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

أ

أ

صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج

أ

تقنيات اإلنتاج الصناعي

ـ

منشآت الرؼ

أ

ىندسة المواد

الرؼ الحضرؼ

أ
أ
أ

الموارد المائية

أ

أنظمة االتصاالت

أ

طرقات ومنشآت فنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1372
بعنوان جامعة وىران  1في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة 5223المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 255-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 527ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة وىراف السانية،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 422ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة وىراف السانية،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
ّ
الجامعية  2152 –2155بجامعة وىراف ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152والمتض ّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدافوالمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 121ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة وىراف ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  52أوت 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 745ّ
ّ
 2151 –2153بجامعة وىراف،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 221ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة وىراف ،5
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة وىراف  ،5في ميداف

"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة وىراف ،بموجب:
المؤرخ في  01جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 527المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 422المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 113المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 121المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 745المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 221ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىراف ّ ،5
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان
عموـ وتكنولوجيا

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة وىران1
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

ىندسة الطرائق

نظافة وأمف صناعي

بصريات وميكانيؾ الدقة
عموـ وىندسة البيئة

التخصص

ىندسة صيدالنية

طبيعة
أ

نظافة وأمف صناعي

أ

ىندسة البيئة

أ

أ

قياس البصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1373
بعنوان جامعة ورقمة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 251-15ّ
متمـ،
المتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
2115
ّ
المعدؿ وال ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  17أوت 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 522ّ
ّ
 2112 – 2112بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 522ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 323ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 555ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة ورقمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 313ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيبللماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 626ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة ورقمة المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 523ّ
ّ
الجامعية  2151 –2153بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  52أوت 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 746ّ
ّ
 2151 –2153بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 882ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة ورقمة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة م ف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة  ،في ميداف "عموـ
المادة

المادة

المادة
المادة

وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة  ،بموجب:
المؤرخ في  17أوت 2112
 القرار رقـ ّ 522المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 522المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 323المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 555المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 313المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 القرار رقـ ّ 626المؤرخ في  51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 523المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 746المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 882ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع
آلية
كيروميكانيؾ
إلكترونيؾ

عموـ وتكنولوجيا

كيروتقني
طاقات متجددة
ىندسة مدنية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

آلية و أنظمة

التخصص

طبيعة
أ

م

أداتيو صناعية

أ

صيانة صناعية

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

ماكنات كيربائية

أ

أ

كيروتقني صناعي

أ

شبكات كيربائية

طاقات متجددة في الميكانيؾ

دراسات و مراقبة العمارات و الطرؽ

ىياكل
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ىندسة الطرائق
ىندسة ميكانيكية
رؼ
رؼ
صناعات بتروكيمياوية
عموـ وىندسة البيئة

اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

ىندسة كيميائية

أ

صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج

أ

الموارد المائية

أ

طاقوية

الحفر المائي

أ
م

معالجة ،تطيير وتسيير المياه

م

ىندسة بتروكيمياوية

أ

ىندسة التكرير

أ

ىندسة الطرائق لمبيئة

أ

طرقات ومنشآت فنية

أ

أ

أنظمة االتصاالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1374
بعنوان جامعة أم البواقي في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 11-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  52ربيع األ ّوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ  521ال ّ 2112-2112بالمركز الجامعي بأـ البواقي،
مؤرخ في  15جويمية 2112المتضمنتأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القراررقـ  522ال ّ 2151-2112بجامعة أـ البواقي ،المعدؿ،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 111ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة أـ البواقي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 127ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة أـ البواقي،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ737ّ
 2151-2153بجامعة أـ البواقي،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 224ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة أـ البواقي،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  2117المتضمف فتح الماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية ، 2112 -2117
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي ،في ميداف
"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي ،بموجب:

مؤرخ في  17أوت 2112
 القرار رقـ  521ال ّالمؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ
 القرار رقـ ّ 522المؤرخ في 13سبتمبر 2155
 القرار رقـ 111ّ
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 القرار رقـ ّ 127المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 737ؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ  224الم ّ المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر 2117النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أـ البواقيّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع
آلية

إلكترونيؾ
كيروتقني

عموـ وتكنولوجيا

ىندسة مدنية
ىندسة الطرائق
ىندسة ميكانيكية

آلية و أنظمة

التخصص

طبيعة
أ

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

تحكـ كيربائي

أ

أ

أداتيو

شبكات كيربائية

أ

مواد اليندسة المدنية

أ

ىندسة كيميائية

أ

أ

جيوتقني

أ

ىياكل

انشاء ميكانيكي

أ

صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج

أ

الرؼ الحضرؼ

أ

طاقوية

منشآت طاقوية و ماكنات توربينية

رؼ

منشآت الرؼ

أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1375
بعنوان جامعة سعيدة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  51-12ال ّّ
المتمـ،
إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 211ّ
ّ
الجامعية  2151 –2112بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 421ّ
ّ
الجامعية  2155–2151بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 117ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة سعيدة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 628ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 121ّ
الجامعية  2151 –2153بجامعة سعيدة،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 223ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة سعيدة،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،في ميداف "عموـ
وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،بموجب:
المؤرخ في  01جويمية  ،2112المعدؿ
 القرار رقـ ّ 211المؤرخ في  17سبتمبر  ،2151المعدؿ
 القرار رقـ ّ 421المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 117المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 628المؤرخ في  51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 121المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 223ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة
في ميدان " عموم وتكنولوجيا"
التخصص
الفرع
آلية و أنظمة
آلية
إلكترونيؾ

الكترونيؾ األنظمة المضمنة
أداتيو

كيروتقني

كيروتقني صناعي
ماكنات كيربائية

طبيعة
أ

تحكـ كيربائي

طاقات متجددة
ىندسة بيوطبية
عموـ وتكنولوجيا

ىندسة مدنية
ىندسة الطرائق
رؼ
عموـ وىندسة البيئة
اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

شبكات كيربائية
طاقات متجددة في الكيروتقني
أجيزة بيوطبية

بناءات معدنية ومختمطة
جيوتقني
ىياكل

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ىندسة الطرائق لممواد
ىندسة صيدالنية
الرؼ الحضرؼ

أ
أ
أ

الموارد المائية
ىندسة الطرائق لمبيئة
ىندسة وتسيير المياه

أ
أ
أ

شبكات واتصاالت
أنظمة االتصاالت
طرقات ومنشآت فنية

أ
أ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1376
بعنوان جامعة سطيف 1في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 531-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سطيف،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  457المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف التأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة سطيف،5

 وبمقتضى القرار رقـ  425المؤرخ في  11ماؼ  2154المتضمف إلحاؽ الماستر مؤىمة بعنواف جامعة سطيفإلى سطيف،5

 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة سطيف،5

 وبمقتضى القرار رقـ  711المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151-2153بجامعة سطيف،5

 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سطيف  ،5في ميداف
"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة سطيف  ،5بموجب:
 القرار رقـ  457المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  425المؤرخ في  11ماؼ 2154 القرار رقـ  122المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  711المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيف ّ ،5
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سطيف 1
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

آلية
إلكترونيؾ

عموـ وتكنولوجيا

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

كيروتقني
طاقات متجددة
ىندسة مدنية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

التخصص
آلية واعبلـ آلي صناعي

آلية و أنظمة
الكترونيؾ األنظمة المضمنة
أداتيو

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ميكرو إلكترونيؾ
تحكـ كيربائي

أ

كيروتقني صناعي

ماكنات كيربائية
شبكات كيربائية
طاقات متجددة في الكيروتقني

جيوتقني
مواد اليندسة المدنية
ىياكل

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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ىندسة الطرائق
عموـ وىندسة البيئة

اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

ىندسة كيميائية
ىندسة صيدالنية

أ
أ
أ

ىندسة البيئة

شبكات واتصاالت
طرقات ومنشآت فنية

أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1377
بعنوان جامعة سيدي بمعباس في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 535-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  545المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  15جويمية 2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  411المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  452المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة سيدؼ بمعباس،
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 وبمقتضى القرار رقـ  142المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة سيدؼ بمعباس،
 وبمقتضى القرار رقـ  227المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة سيدؼ بمعباس،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس ،في
ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق  5و 2ليذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس،
بموجب:
-

القرار رقـ  545المؤرخ في  17أوت  ،2112المعدؿ
القرار رقـ  212المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ
القرار رقـ  411المؤرخ في  17سبتمبر  ،2151المعدؿ
القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ
القرار رقـ  452المؤرخ في  15أكتوبر 2152
القرار رقـ  142المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
القرار رقـ  122المؤرخ في  51جويمية 2153
القرار رقـ  227المؤرخ في  14أكتوبر 2151
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ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدؼ بمعباسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحق 1:مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الميدان

الفرع

عمـ الطيراف

آلية

عموـ وتكنولوجيا

ىياكل الطيراف

طبيعة

التخصص

أ

آلية و أنظمة

كيروميكانيؾ

كيروميكانيؾ

إلكترونيؾ

أداتيو

أ
أ

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

ميكرو إلكترونيؾ

أ

ماكنات كيربائية

أ

طاقات متجددة في الكيروتقني

أ

بناءات معدنية ومختمطة

أ

أ

تحكـ كيربائي

كيروتقني

أ

شبكات كيربائية

طاقات متجددة

ىندسة مدنية
ىندسة الطرائق

أ
أ

طاقات متجددة في الميكانيؾ

أ

جيوتقني

مواد اليندسة المدنية

أ

ىندسة كيميائية

أ

أ

ىياكل

ممحق :2مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

الميدان

ىندسة ميكانيكية
عموـ وتكنولوجيا

انشاء ميكانيكي

طبيعة

التخصص

أ

طاقوية

صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج

أ

الرؼ الحضرؼ

أ

شبكات واتصاالت

أ

طرقات ومنشآت فنية

أ

ىندسة المواد
رؼ
اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

منشآت الرؼ

أ
أ
أ

أنظمة االتصاالت

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 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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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مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1378
بعنوان جامعة سكيكدة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي ،ا ّ
لمعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ272-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  01جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  214ال ّالجامعية  2151-2112بجامعة سكيكدة،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 411ّ
الجامعية  2155-2151بجامعة سكيكدة،
المؤرخ في 13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 115ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة سكيكدة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 421ّ
الجامعية  2154 -2152بجامعة سكيكدة،
المؤرخ في 23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 144ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة سكيكدة،
المؤرخ في 52أوت  2014المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 714ّ
 2151-2153بجامعة سكيكدة،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
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 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة ،في ميداف
"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق  15و 12ليذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة ،بموجب:
مؤرخ في  01جويمية 2112
 القرار رقـ  214ال ّالمؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 411المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 115المؤرخ في  15أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 421المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 القرار رقـ ّ 144المؤرخ في  52أوت 2014
 القرار رقـ 714ّ
ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :11مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

آلية
عموـ وتكنولوجيا

كيروميكانيؾ
إلكترونيؾ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

التخصص

آلية واعبلـ آلي صناعي

طبيعة
أ
أ

آلية و أنظمة

أ

كيروميكانيؾ

صيانة صناعية

أ

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

أ

ميكاترونيؾ

أ

أداتيو
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أ

تحكـ كيربائي

كيروتقني

كيروتقني صناعي

أ

طاقات متجددة

طاقات متجددة في الكيروتقني

أ

معدات البنايات

أ

مواد اليندسة المدنية

أ

ىندسة كيميائية

أ

أ

شبكات كيربائية

ىندسة بيوطبية

أ

أجيزة بيوطبية

جيوتقني

ىندسة مدنية

أ

ىياكل

ىندسة الطرائق

الميدان

ىندسة المبممرات

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحق :12مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

ىندسة صناعية

ىندسة ميكانيكية
عموـ وتكنولوجيا

أ

ىندسة صناعية

التخصص

أ

طبيعة
أ
أ

انشاء ميكانيكي

أ

طاقوية

صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج

أ

نظافة وأمف صناعي

أ

ىندسة المواد

نظافة وأمف صناعي
عموـ وىندسة البيئة
اتصاالت سمكية وال سمكية

أشغاؿ عمومية

أ

أمف الطرائق الصناعية وتحكـ في األخطار

م

ىندسة وتسيير المياه

أ

طرقات ومنشآت فنية

أ

ىندسة البيئة

أنظمة االتصاالت

أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1379
بعنوان جامعة سوق أىراس في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222وال
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
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المتضمف
مؤرخ  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  231-52ال ّّ
إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  01جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  252ال ّالجامعية  2151-2112المركز الجامعي بسوؽ أىراس،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 222ّ
الجامعية  2155-2151بالمركز الجامعي بسوؽ أىراس،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 124ّ
الجامعية  2152-2155بالمركز الجامعي بسوؽ أىراس،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 143ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة سوؽ اىراس،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 713ّ
 2151-2153بجامعة سوؽ أىراس،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 222ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة بسوؽ أىراس،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس ،في ميداف
"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس ،بموجب:
مؤرخ في  01جويمية 2112
 القرار رقـ  252ال ّالمؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 222المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 124المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 القرار رقـ ّ 143المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 713المؤرخ في  14أكتوبر 2015
 القرار رقـ ّ 222ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سوق أىراس
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
آلية واعبلـ آلي صناعي
آلية
كيروميكانيؾ
كيروميكانيؾ
صيانة صناعية
ماكنات كيربائية
كيروتقني
جيوتقني
مواد اليندسة المدنية
ىندسة مدنية
عموـ وتكنولوجيا
ىياكل
ىندسة كيميائية
ىندسة الطرائق
صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج
ىندسة ميكانيكية
الرؼ الفبلحي
رؼ
الرؼ الحضرؼ
ىندسة الطرائق لمبيئة
عموـ وىندسة البيئة

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1381
بعنوان جامعة تبسة في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 12-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ  525ال ّ 2112-2112بالمركز الجامعي بتبسة،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القراررقـ 213ّ
الجامعية  2151-2112بجامعة تبسة ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 417ّ
الجامعية  2155-2151بجامعة تبسة،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 112ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة تبسة ،المعدؿ،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 422ّ
الجامعية  2154-2152بجامعة تبسة،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 141ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة تبسة،
المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 142ّ
الجامعية  2151-2153بجامعة تبسة،

المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 711ّ
 2151-2153بجامعة تبسة،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 221ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة تبسة،

 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،في ميداف "عموـ
وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق 01و 12ليذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،بموجب:
مؤرخ في  17أوت 2112
 القرار رقـ  525ال ّالمؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 213المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 417المؤرخ في  13سبتمبر  ،2011المعدؿ
 القرار رقـ ّ 112المؤرخ في  15أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 422المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 القرار رقـ ّ 141المؤرخ في  51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 142المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 711المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 221ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق  :11مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تبسة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»

عموـ وتكنولوجيا

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الفرع
آلية

كيروميكانيؾ

التخصص

آلية واعبلـ آلي صناعي

طبيعة
أ
أ

آلية و أنظمة

أ

كيروميكانيؾ
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صيانة صناعية
إلكترونيؾ

أ

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

ميكرو إلكترونيؾ

أ

كيروتقني صناعي

أ

شبكات كيربائية

أ

أ

أداتيو

تحكـ كيربائي

كيروتقني

أ

ماكنات كيربائية

طاقات متجددة

ىندسة بيوطبية

أ

طاقات متجددة في الكيروتقني

أ

جيوتقني

أ

أجيزة بيوطبية

ىندسة مدنية

أ

ىياكل

ىندسة ميكانيكية

أ

انشاء ميكانيكي

أ

ىندسة المواد

أ

أ

طاقوية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الميدان

ممحق  :12مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تبسة
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

ىندسة منجمية
عموـ وتكنولوجيا

تعديف
اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

استغبلؿ المناجـ

التخصص

طبيعة
أ

تثميف الموارد المعدنية

أ

شبكات واتصاالت

أ

طرقات ومنشآت فنية

أ

أ

ىندسة التعديف

أ

أنظمة االتصاالت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1381
بعنوان جامعة تيارت في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 275-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 211ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة تيارت،
المؤرخ في 17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 412ّ
الجامعية 2155-2151بجامعة تيارت ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 121ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة تيارت،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ141ّ
الجامعية 2153-2154بجامعة تيارت  ،المعدؿ ،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية و ورؤساءالمجافالبيداغوجية الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد
يومي  25 – 21فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و- 23
 21فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،في ميداف "عموـ
وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 211المؤرخ في 17سبتمبر  ،2151المعدؿ
 القرار رقـ ّ 412المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 121المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 141ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارتّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيارت
الميدان

في ميدان «عموم وتكنولوجيا»

الفرع
آلية

كيروميكانيؾ
إلكترونيؾ

عموـ وتكنولوجيا

كيروتقني
ىندسة مدنية
ىندسة ميكانيكية
أشغاؿ عمومية

التخصص

آلية واعبلـ آلي صناعي

طبيعة
أ
أ

صيانة صناعية

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

شبكات كيربائية

أ

انشاء ميكانيكي

أ

طرقات ومنشآت فنية

أ

أ

تحكـ كيربائي

أ

ىياكل

أ

طاقوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1382
بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق  5غشت 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 542-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
212
15
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  544المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  211المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2112بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  412المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  121المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة تيزؼ وزو،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  423المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  147المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  717المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،في ميداف

"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق 15و 12ليذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،بموجب:
 القرار رقـ  544المؤرخ في  17أوت 2112 القرار رقـ  211المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  412المؤرخ في  17سبتمبر 2151 القرار رقـ  121المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  423المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  147المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  717المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :1مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
التخصص
الفرع
الميدان
آلية واعبلـ آلي صناعي
آلية و أنظمة
آلية
آلية صناعية
صيانة صناعية
كيروميكانيؾ
الكترونيؾ األنظمة المضمنة
إلكترونيؾ صناعية
إلكترونيؾ
أداتيو
ميكرو إلكترونيؾ
كيروتقني صناعي
ماكنات كيربائية
كيروتقني
عموـ وتكنولوجيا
شبكات كيربائية
طاقات متجددة في الكيروتقني
طاقات متجددة
طاقات متجددة في الميكانيؾ
أجيزة بيوطبية
ىندسة بيوطبية
بناء مدني و صناعي
بناء معدني
منشآت الرؼ وتييئة
ىندسة مدنية
جيوتقني
مواد اليندسة المدنية
ىياكل
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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الميدان

ممحق :2مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

انشاء ميكانيكي

التخصص

طبيعة
أ

طاقوية
ىندسة ميكانيكية
عموـ وتكنولوجيا
رؼ
اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

أ

صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج

أ

ىندسة المواد

أ

تبريد ،تسخيف وتكييف

م

ىندسة المواد والسطوح

أ

منشآت الرؼ

أ

الرؼ الحضرؼ

أ
أ

شبكات واتصاالت

أ

طرقات ومنشآت فنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1383
بعنوان جامعة تممسان في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 542-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  212-15المؤّرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  17أوت 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 543ّ
ّ
 2112 – 2112بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 217ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  12سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 431ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة تممساف ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 127ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة تممساف،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
مؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ  421ال ّّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 142ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة تممساف ،المعدؿ،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 712ّ
الجامعية 2151-2153بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 212ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة تممساف،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحة
المؤرخ في  51سبتمبر 2117
 وبمقتضى المقرر رقـ 22ّ
ّ
بعنواف السنة الجامعية  2112 – 2117بجامعة تممساف،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،في ميداف

"عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،بموجب:
المؤرخ في  17أوت 2112
 القرار رقـ ّ 543المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 217النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  12سبتمبر  ،2151المعدؿ
 القرار رقـ ّ 431المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 127المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 421المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 142المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 712المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 212المؤرخ في  51سبتمبر 2117
 المقرر رقـ ّ 22ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تممسان
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع
آلية

التخصص

طبيعة

آلية واعبلـ آلي صناعي

أ

صيانة صناعية

أ

إلكترونيؾ

أداتيو

أ

كيروتقني

تحكـ كيربائي

أ

طاقات متجددة في الميكانيؾ

أ

بناءات معدنية ومختمطة

أ

ىندسة البناء

م

جيوتقني

أ

مواد اليندسة المدنية

أ

ىياكل

أ

تركيبات ممحمة و مواد

م

انشاء ميكانيكي

أ

طاقوية

أ

كيروميكانيؾ

طاقات متجددة

ىندسة مدنية

عموـ وتكنولوجيا
ىندسة ميكانيكية

الرؼ الفبلحي
رؼ

اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

أ

الرؼ الحضرؼ

أ

منشآت الرؼ

أ

الموارد المائية

أ

شبكات واتصاالت

أ

أنظمة االتصاالت

أ

طرقات ومنشآت فنية

أ

ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ ػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1384
بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222والمتض ّمف
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العاليّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة 5223المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 251-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  135المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،
 وبمقتضى القرار رقـ  208المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  437المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  588المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  326المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا ،
 وبمقتضى القرار رقـ  639المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،
 وبمقتضى القرار رقـ  780المؤرخ في  17أكتوبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،
 وبمقتضى القرار رقـ  536المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،
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 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يـقــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ
والتكنولوجيا ،في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق 15و12ليذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ
والتكنولوجيا ،بموجب:
 القرار رقـ  135المؤرخ في  17أوت 2112 القرار رقـ  208المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ القرار رقـ  437المؤرخ في  12سبتمبر  ،2151المعدؿ القرار رقـ  588المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  326المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  639المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  780المؤرخ في  17أكنوبر 2154 القرار رقـ  536المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  212المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجياّ ،
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق  :1مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
طبيعة
التخصص
الفرع
الميدان
آلية و أنظمة
أ
آلية
م
تآلية صناعية و مسار
صيانة صناعية
كيروميكانيؾ
أ
أ
الكترونيؾ األنظمة المضمنة
إلكترونيؾ
أداتيو
أ
أ
كيروتقني صناعي
ىندسة األنظمة الصناعية والخدماتية
م
كيروتقني
ماكنات كيربائية
أ
شبكات كيربائية
أ
عموـ وتكنولوجيا
طاقات متجددة في الكيروتقني
أ
طاقات متجددة
طاقات متجددة في الميكانيؾ
أ
أجيزة بيوطبية
ىندسة بيوطبية
أ
معدات البنايات
أ
ىندسة مدنية
ىياكل
أ
ىندسة التكييف
ىندسة التكييف
أ
ىندسة الصناعات الغذائية
أ
ىندسة كيميائية
ىندسة الطرائق
أ
ىندسة صيدالنية
أ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحق :2مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
طبيعة
التخصص
الفرع
الميدان
انشاء ميكانيكي
أ
أ
طاقوية
صناعة ميكانيكية و تقنيات اإلنتاج
أ
أ
ىندسة المواد
ىندسة ميكانيكية
ىندسة المواد والسطوح
أ
أ
منشآت طاقوية و ماكنات توربينية
تكنولوجيا االنتاج الميكانيكي
م
الرؼ الحضرؼ
أ
رؼ
عموـ وتكنولوجيا
منشآت الرؼ
أ
ىندسة التكرير
أ
صناعات بتروكيمياوية
ىندسة بتروكيمياوية
أ
ىندسة البيئة
أ
عموـ وىندسة البيئة
ىندسة وتسيير المياه
أ
شبكات واتصاالت
أ
اتصاالت سمكية وال سمكية
أنظمة االتصاالت
أ
طرقات ومنشآت فنية
أشغاؿ عمومية
أ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1385
بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة 5223
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 212-23ّ
المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  136المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  212المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  310المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  427المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  131المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  174المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  732المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
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 وبمقتضى القرار رقـ  910المؤرخ في  03أكتوبر  2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2016 -2015بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية ،2008 -2007
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة وىراف لمعموـ

والتكنولوجيا ،في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق 15و  12ليذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف جامعة وىراف لمعموـ
والتكنولوجيا ،بموجب:
 القرار رقـ  136المؤرخ في  17أوت 2112 القرار رقـ  212المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  310المؤرخ في  17سبتمبر 2151 القرار رقـ  122المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  427المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  131المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  174المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  732المؤرخ في  52أوت 2153 القرار رقـ  910المؤرخ في  03أكتوبر 2015 المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر 2117النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجياّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحق :1مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

الميدان

آلية
كيروميكانيؾ
إلكترونيؾ

التخصص

طبيعة
أ

آلية واعبلـ آلي صناعي

أ

آلية و أنظمة

أ

كيروميكانيؾ

م

صيانة صناعية

الكترونيؾ األنظمة المضمنة

أ

ميكرو إلكترونيؾ

أ

كيروتقني صناعي

أ

شبكات كيربائية

أ

أ

أداتيو

تحكـ كيربائي

كيروتقني

عموـ وتكنولوجيا

طاقات متجددة

ىندسة بيوطبية

ىندسة مدنية

أ
أ

ماكنات كيربائية

طاقات متجددة في الكيروتقني

أ

بناءات معدنية ومختمطة

أ

جيوتقني

أ

أجيزة بيوطبية

معدات البنايات

أ
أ

مواد اليندسة المدنية
ىياكل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممحق :2مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»
الفرع

الميدان

ىندسة الطرائق
عموـ وتكنولوجيا

أ

التخصص

كيمياء المواد الصناعية

أ

طبيعة
م

أ

ىندسة كيميائية

أ

ىندسة المبممرات

ىندسة الطرائق لممواد

أ

ىندسة صناعية

ىندسة صناعية

أ

ىندسة ميكانيكية

طاقوية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أ

ىندسة صيدالنية

أ

انشاء ميكانيكي

صناعة ميكانيكية وتقنيات اإلنتاج
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ىندسة المواد
ىندسة منجمية

نظافة وأمف صناعي

صناعات بتروكيمياوية

عموـ وىندسة البيئة

اتصاالت سمكية وال سمكية
أشغاؿ عمومية

أ

منشآت طاقوية و ماكنات توربينية

أ

نظافة وأمف صناعي

أ

تثميف الموارد المعدنية
ىندسة بتروكيمياوية

أ
أ

ىندسة الط ارئق لمبيئة

أ

أنظمة االتصاالت

أ

أ

شبكات واتصاالت

أ

طرقات ومنشآت فنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1386
بعنوان المركز الجامعي بعين تيموشنت في ميدان "عموم وتكنولوجيا"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العاليّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في 11رجب عاـ  5322الموافق  12يوليو سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتمـ،
المتضمف إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنت،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  171المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  278المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت،
 وبمقتضى القرار رقـ  641المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت،
 وبمقتضى القرار رقـ  538المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  911المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت،

 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ وتكنولوجيا»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتكنولوجيا " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة عنابة بتاريخ  53-54أفريل  2151وبجامعة بشار بتاريخ  41-22ماؼ .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بعيف
تيموشنت ،في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتكنولوجيا" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بعيف
تيموشنت ،بموجب:

 القرار رقـ  171المؤرخ في  13سبتمبر 2155 -القرار رقـ  278المؤرخ في  15أكتوبر 2152

 القرار رقـ  641المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  538المؤرخ في  51جويمية 2153 -القرار رقـ  911المؤرخ في  14أكتوبر 2151

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بعيف تيموشنتّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بعين تيموشنت
في ميدان «عموم وتكنولوجيا»

الميدان

الفرع

كيروميكانيؾ
كيروتقني

ىندسة بيوطبية
عموـ وتكنولوجيا

ىندسة مدنية

ىندسة ميكانيكية
رؼ
اتصاالت سمكية وال سمكية

أشغاؿ عمومية

كيروميكانيؾ

التخصص

طبيعة
أ

شبكات كيربائية

أ

أجيزة بيوطبية

أ

طاقوية

أ

أ

تحكـ كيربائي

أ

ىياكل

أ

ىندسة المواد

الرؼ الحضرؼ

أ

شبكات واتصاالت

أ

أ

الموارد المائية

أ

طرقات ومنشآت فنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1387
بعنوان جامعة أم البواقي في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 11-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 111ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة أـ البواقي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 127ّ
الجامعية  2153-2154بجامعة أـ البواقي،
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي ،في ميداف
«عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف

جامعة أـ البواقي ،بموجب:
المؤرخ في 13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 111المؤرخ في 23سبتمبر 2154
 القرار رقـ ّ 127ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أـ البواقيّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»

عموـ وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية

الفرع

نشاط بدني رياضي تربوؼ
تدريب رياضي

التخصص

النشاط البدني الرياضي المدرسي

طبيعة

تحضير بدني رياضي

ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػ ػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

أ
أ

1126

مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1388
بعنوان جامعة سطيف 2في ميدان "عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  212-15الم ّ 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  4محرـ عاـ  5344الموافق  22نوفمبر سنة ،2155
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 313-55ّ
المتضمف إنشاء جامعة سطيف ،2
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة سطيف ،2
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سطيف  ،2في ميداف

"عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" ،المؤىمة بعنواف
جامعة سطيف  ،2بموجب:
 القرار رقـ  221المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيف ّ ،2
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سطيف2
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
التخصص
الفرع
الميدان
النشاط البدني الرياضي التربوؼ النشاط البدني الرياضي المدرسي
عموـ وتقنيات النشاطات
التدريب الرياضي النخبوؼ
البدنية والرياضية
تدريب رياضي

طبيعة
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1389
بعنوان جامعة سوق أىراس في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  231 -52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 124ّ
الجامعية  2152-2155بالمركز الجامعي بسوؽ أىراس،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 222ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة سوؽ أىراس،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس ،في ميداف
«عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف
جامعة سوؽ أىراس ،بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 124المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 222ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سوق أىراس
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
التخصص
الفرع
الميدان
نشاط بدني رياضي تربوؼ النشاط البدني الرياضي المدرسي
عموـ وتقنيات النشاطات
تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية
إدارة وتسيير رياضي
البدنية والرياضية
التدريب الرياضي النخبوؼ
تدريب رياضي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة
أ
أ
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1390
بعنوان جامعة تبسة في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 12-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية " لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 711ّ
 2151-2153بجامعة تبسة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،في ميداف «عموـ

وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف
جامعة تبسة ،بموجب:
المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 711ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تبسة
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»

الميدان
عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

الفرع
تدريب رياضي

التخصص
التدريب الرياضي النخبوؼ

طبيعة
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار قرار رقم ّ 1391
بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة  5223المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 212-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  136المؤرخ في  17أوت  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2112-2112بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  131المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة العموـ والتكنولوجيا وىراف،
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة وىراف لمعموـ
والتكنولوجيا ،في ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف

جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا ،بموجب:
 القرار رقـ  136المؤرخ في  17أوت 2112 القرار رقـ  131المؤرخ في  23سبتمبر 2154ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجياّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
الميدان

الفرع

التخصص

عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية نشاط بدني رياضي تربوؼ النشاط البدني الرياضي المدرسي

طبيعة

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 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 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1392
بعنوان المركز الجامعي بالبيض في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  41رمضاف عاـ  5345الموافق  2سبتمبر سنة 2151
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  204-10ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 252ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بالمركز الجامعي بالبيض،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بالبيض ،في

ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر.
وفي ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف
المركز الجامعي بالبيض ،بموجب:
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 252ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بالبيضّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بالبيض
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»

الميدان

عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

الفرع

التخصص

نشاط بدني رياضي تربوؼ النشاط البدني الرياضي المدرسي

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1393
بعنوان المركز الجامعي بتيسمسيمت في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  1رجب عاـ  5322الموافق  2يوليو سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 214-12ّ
المتضمف ّإنشاء مركز جامعي بتيسمسيمت،
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
211
12
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  646المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بالمركز الجامعي بتيسمسيمت،
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  919المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بالمركز الجامعي بتيسمسيمت ،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتيسمسيمت،
في ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر.
وفي ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف
المركز الجامعي بتيسمسيمت ،بموجب:
 القرار رقـ  646المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  919المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتيسمسيمتّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بتيسمسيمت
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
التخصص
الفرع
الميدان
نشاط بدني رياضي تربوؼ
النشاط البدني الرياضي المدرسي
عموـ وتقنيات النشاطات
التدريب الرياضي النخبوؼ
البدنية والرياضية
تدريب رياضي
تحضير بدني رياضي
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 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 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ
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أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1394
بعنوان جامعة الطارف في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  232-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  415المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة الطارؼ،

 وبمقتضى القرار رقـ  744المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة الطارؼ،

المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ 773ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151

يقــــــرر
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الطارؼ ،في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة الطارؼ ،بموجب:
 القرار رقـ  415المؤرخ في  15أكتوبر2152 القرار رقـ  744المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الطارؼّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان
آداب ولغات أجنبية

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الطارف
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
الفرع

لغة انجميزية
لغة فرنسية

التخصص

تعميمية المغات األجنبية

طبيعة
أ
أ

تعميمية المغات األجنبية

أ

عموـ المغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار رقم ّ 1395
بعنوان جامعة غرداية في ميدان "آداب ولغات أجنبية "
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  232-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة غرداية،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155والمتض ّمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼالدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  271المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2151بجامعة غرداية،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة غرداية ،في ميداف
"آداب ولغات أجنبية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المؤىمة بعنواف جامعة غرداية ،بموجب:
 القرار رقـ  271المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غردايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان
آداب ولغات أجنبية

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة غرداية
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
التخصص
الفرع
أدب عاـ ومقارف
لغة فرنسية

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ

طبيعة
أ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1396
بعنوان جامعة قالمة في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 274-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة قالمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 451ّ
الجامعية  2155-2151بجامعة قالمة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 414ّ
الجامعية  2154 -2152بجامعة قالمة،

المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ 773ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية" ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة قالمة ،في ميداف «آداب
ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة قالمة ،بموجب:
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 451المؤرخ في  15أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 414ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قالمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان
آداب ولغات أجنبية

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة قالمة
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
الفرع

لغة انجميزية

لغة فرنسية

لغة وثقافة

التخصص

طبيعة
أ
أ

أدب وحضارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1397
بعنوان جامعة جيجل في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
متضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222وال
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  5323الموافق  22يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-14ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة جيجل،
2114
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 112ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة جيجل،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 413ّ
الجامعية  2154-2152بجامعة جيجل،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27–21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،في ميداف

«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،بموجب:
المؤرخ في  12أكتوبر 2155
 القرار رقـ ّ 112المؤرخ في  15أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 413ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجلّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة جيجل
الميدان
آداب ولغات أجنبية

في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
الفرع

لغة انجميزية
لغة فرنسية

التخصص

تعميمية المغات األجنبية

طبيعة
أ
أ

أدب وحضارة

أ

عموـ المغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1398
بعنوان جامعة خنشمة في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  231-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ  125مكررّ
الجامعية  2152-2155بالمركز الجامعي بخنشمة،
المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 111ّ
الجامعية  2152-2155بالمركز الجامعي بخنشمة،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 411ّ
الجامعية  2154-2152بجامعة خنشمة،

المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة خنشمة ،بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ  125مكرر ّالمؤرخ في  12أكتوبر 2155
 القرار رقـ ّ 111المؤرخ في  15أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 411ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خنشمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خنشمة
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
التخصص
الفرع
الميدان
لغة وثقافة
لغة انجميزية
عموـ المغة
آداب ولغات أجنبية
تعميمية المغات األجنبية
لغة فرنسية

طبيعة
أ
أ
أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1399
بعنوان جامعة األغواط في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 271-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
 2115و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  417المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154-2152بجامعة األغواط ،
 وبمقتضى القرار رقـ  772المؤرخ في  17أكتوبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة األغواط ،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتما ع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،في ميداف

«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
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المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،بموجب:
 القرار رقـ  417المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  772المؤرخ في  17أكتوبر 2154ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواطّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة األغواط
الميدان
آداب ولغات أجنبية

في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
الفرع

لغة انجميزية
لغة فرنسية

أدب وحضارة

التخصص

طبيعة
أ
أ

تعميمية المغات األجنبية

أ

عموـ المغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1400
بعنوان جامعة معسكر في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 52-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة معسكر،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 550ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة معسكر ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
لمؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ  125ا ّّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة معسكر ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 152ّ
ّ
الجامعية  2151 –2153بجامعة معسكر،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى الق ارر رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ
 القرار رقـ ّ 550المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 125المؤرخ في  51جويمية 2153
 -القرار رقـ ّ 152

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكرّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة معسكر
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»

آداب ولغات أجنبية

الفرع

لغة انجميزية
لغة فرنسية

التخصص

تعميمية المغات األجنبية

طبيعة
أ
أ

أدب وحضارة

أ

تعميمية المغات األجنبية

أ

لغة وثقافة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1401
بعنوان جامعة المدية في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف القانوف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ ّ 11-22ّ
المتمـ،
التوجييي لمتعميـ العاليّ ،
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة  ،2151والمتضمفالمعدؿ،
تعييف أعضاء الحكومةّ ،

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف إنشاء
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 55-12ّ
المتمـ،
جامعة المديةّ ،
المعدؿ و ّ

األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة  2154الذؼ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 77-54المؤرخ في  52ربيع ّ
يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  523المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151-2112بجامعة المدية،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ الدراسات
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
لنيل شيادتي الميسانس والماستر،

المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

 وبمقتضى القرار رقـ  412المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2154-2152بجامعة المدية،

 وبمقتضى القرار رقـ  277المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151-2151بجامعة المدية،

المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية» لنيل
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة المدية ،في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة المدية ،بموجب:
 القرار رقـ  523المؤرخ في  15جويمية 2112 القرار رقـ  412المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  277المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا الق ارر
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المديةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان
آداب ولغات أجنبية

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة المدية
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
التخصص
الفرع
تعميمية المغات األجنبية
لغة فرنسية
أدب عاـ ومقارف
عربية  -فرنسية  -عربية
ترجمة

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1402
بعنوان جامعة مستغانم في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 221-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة مستغانـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة مستغانـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  124المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة مستغانـ ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  121المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة مستغانـ ،
 وبمقتضى القرار رقـ  732المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151 -2153بجامعة مستغانـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  5521المؤرخ في  51نوفمبر  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة مستغانـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  272المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة مستغانـ،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

1149

 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة د ارساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،بموجب:
 القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  ،2151المعدؿ والمتمـ القرار رقـ  112المؤرخ في  13سبتمبر 2155 القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر 2155 القرار رقـ  124المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ القرار رقـ  121المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  732المؤرخ في  52أوت 2153 القرار رقـ  5521المؤرخ في  51نوفمبر 2153 القرار رقـ  272المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»

الميدان

الفرع

آداب ولغات أجنبية

لغة انجميزية

التخصص

تعميمية المغات األجنبية

طبيعة
أ

التعميمية والمغات التطبيقية

أ

لسانيات

أ

أ

لغة واتصاؿ

أ

أدب وحضارة

أدب عاـ ومقارف
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أ
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عموـ المغة

لغة إسبانية

لغة فرنسية

أ

تعميمية المغات األجنبية

أ

أدب وحضارة

أ

أ

لغة واتصاؿ

تعميمية المغات األجنبية

أ

لغة وثقافة

أ

أ

لغة واتصاؿ

أ

أدب وحضارة

أ

عموـ المغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1403
بعنوان جامعة المسيمة في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
مؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ  11-22ال ّّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 273-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  123المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة المسيمة ،المعدؿ ،

 وبمقتضى القرار رقـ  724المؤرخ في  17أكتوبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة المسيمة

المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،في ميداف
المادة

المادة

المادة
المادة

«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،بموجب:
 القرار رقـ  123المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ، القرار رقـ  724المؤرخ في  17أكتوبر 2154ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان
آداب ولغات أجنبية

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة المسيمة
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
الفرع

لغة انجميزية

لغة فرنسية

أدب وحضارة

التخصص

طبيعة
أ
أ

تعميمية المغات األجنبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1404
بعنوان جامعة وىران  2في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في 27ذؼ القعدة عاـ  1435الموافق  22سبتمبر سنة 2014
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 261-14المتضمف إنشاء جامعة وىراف ،2
ّ
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 527ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة وىراف السانية،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 422ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة وىراف السانية،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة وىراف ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 452ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة وىراف،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 121ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة وىراف ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
المؤرخ في  52أوت 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 745ّ
ّ
 2151 –2153بجامعة وىراف،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 881ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة وىراف ،2
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة وىراف  ،2في ميداف

«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا الق ارر عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة وىراف ،بموجب:

المؤرخ في  01جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 527المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 422المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 113المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 452المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ
 القرار رقـ ّ 121المؤرخ في  52أوت 2153
 القرار رقـ ّ 745المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 881ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :3يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىراف ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة وىران 2
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
الفرع

لغة ألمانية
لغة انجميزية

آداب ولغات أجنبية

لغة إسبانية

لغة فرنسية
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

التخصص

تعميمية المغات األجنبية
تعميمية المغات األجنبية

طبيعة
أ
أ

لغة التخصص ،الثقافة والمؤسسة

ـ

لغة وثقافة

أ

تعميمية المغات األجنبية
أدب وحضارة

أ
أ

تعميمية المغات األجنبية

أ

لسانيات

أ

لغة وثقافة

أ
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لغة روسية

أدب وحضارة

أ

عموـ المغة

أ

عموـ المغة

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـ ارر رقم ّ 1405
بعنوان جامعة ورقمة في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 251-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 323ّ
ّ
الجامعية  2155 – 2151بجامعة ورقمة،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 555ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة ورقمة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 313ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة ورقمة،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ 773ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة ،في ميداف «آداب
ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة  ،بموجب:
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 323المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 555المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 313ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
التخصص
الفرع
الميدان
لسانيات
لغة انجميزية
أدب وحضارة
أدب وحضارة
آداب ولغات أجنبية
لغة فرنسية
عموـ المغة
عربية  -انجميزية  -عربية
ترجمة

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قـرار ّ 1406
بعنوان جامعة أم البواقي في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 11-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة أـ البواقي،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 111ّ
الجامعية  2152 -2155بجامعة أـ البواقي،
المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 113ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة أـ البواقي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 453ّ
الجامعية  2154-2152بجامعة أـ البواقي،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ 773ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي ،في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي ىذه الحالة،
فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد المتبع مف طرؼ
الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات الماستر الموجودة
في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي،
بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 111المؤرخ في  12أكتوبر 2155
القرار رقـ ّ 113المؤرخ في  15أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 453ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومديرة جامعة أـ البواقيّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي
الميدان
آداب ولغات أجنبية

في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
الفرع

لغة انجميزية
لغة فرنسية

التخصص

تعميمية المغات األجنبية

طبيعة
أ
أ

أدب وحضارة

أ

تعميمية المغات األجنبية
أدب عاـ ومقارف

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1407
بعنوان جامعة سعيدة في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  51-12ال ّّ
المتمـ،
إنشاء جامعة سعيدة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 451ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة سعيدة ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  17أكتوبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 727ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة سعيدة،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  51جويمية 2153
 وبمقتضى القرار رقـ 121ّ
ّ
الجامعية  2151 –2153بجامعة سعيدة،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 223ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة سعيدة،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،في ميداف

«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة سعيدة ،بموجب:
المؤرخ في  01أكتوبر  ،2152المعدؿ
 القرار رقـ ّ 451المؤرخ في  17أكتوبر 2154
 القرار رقـ ّ 727المؤرخ في  51جويمية 2153
 القرار رقـ ّ 121المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 223ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سعيدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان
آداب ولغات أجنبية

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سعيدة
في ميدان " آداب ولغات أجنبية"
الفرع

لغة انجميزية
لغة فرنسية

التخصص

تعميمية المغات األجنبية

طبيعة
أ
أ

أدب وحضارة

أ

التعميمية والمغات التطبيقية

أ

عموـ المغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2116يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1418
بعنوان جامعة الجزائر  3في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  14ذؼ القعدة عاـ  5341الموافق  22أكتوبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 435-12ّ
المتمـ،
2112
المتضمف إنشاء جامعة دالي إبراىيـ ،المعّدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  521-51المؤرخ في  2شعباف عاـ  5345الموافق  53يوليو سنة 2151المتضمف تغيير تسمية جامعة دالي إبراىيـ،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  453المؤرخ في  17سبتمبر 2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة الجزائر ،4
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر 2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة الجزائر ،4
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22–27أفريل.2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الجزائر  ،4في ميداف
«عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف
جامعة الجزائر  ،4بموجب:
 القرار رقـ  453المؤرخ في  17سبتمبر2151 القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر2155ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائر ّ ،4
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة الجزائر3
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»

عموـ وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية

الفرع

التخصص

نشاط بدني رياضي تربوؼ

النشاط البدني الرياضي المدرسي

تدريب رياضي

التدريب الرياضي النخبوؼ

إدارة وتسيير رياضي

طبيعة

تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1409
بعنوان جامعة عنابة في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  25ذؼ القعدة عاـ  5313الموافق  52غشت سنة 5223المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 253-23ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  431المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة عنابة،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة عنابة،

 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 -وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية"،

المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل.2151
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،في ميداف «عموـ
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر.
وفي ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار
الجديد المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية
لتخصصات الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف

جامعة عنابة ،بموجب:
 القرار رقـ  431المؤرخ في  12سبتمبر 2151 القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة عنابة
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
التخصص
الفرع
الميدان
نشاط بدني رياضي تربوؼ النشاط البدني الرياضي المدرسي
عموـ وتقنيات النشاطات
التدريب الرياضي النخبوؼ
البدنية والرياضية
تدريب رياضي
تحضير بدني رياضي

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1410
بعنوان جامعة باتنة  2في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

1163

المؤرخ في  23رمضاف عاـ  5341الموافق  55يوليو سنة 2151
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 521-51ّ
المتضمف إنّشاء جامعة باتنة ،2
ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة باتنة ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  324المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة باتنة ،
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة باتنة  ،2في ميداف
«عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف
جامعة باتنة  ،2بموجب:
 القرار رقـ  112المؤرخ في  12أكتوبر 2155 القرار رقـ  324المؤرخ في  51جويمية 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

الثالثي الثالث 2016

1164

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 2
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
التخصص
الفرع
الميدان
نشاط بدني رياضي تربوؼ النشاط البدني الرياضي المدرسي
عموـ وتقنيات النشاطات
التدريب الرياضي النخبوؼ
البدنية والرياضية
تدريب رياضي

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1411
بعنوان جامعة بجاية في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 252-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف ّإنشاء جامعة بجاية،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة بجاية،
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بجاية ،في ميداف «عموـ
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف

جامعة بجاية ،بموجب:
 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر 2154ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بجايةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بجاية
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
الفرع

عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية نشاط بدني رياضي تربوؼ

التخصص

النشاط البدني الرياضي المدرسي

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1412
بعنوان جامعة بسكرة في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 252-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
متضمف إنشاء جامعة بسكرة،
ال
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  211-12المؤّرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 523ّ
الجامعية  2151-2112بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 112ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة بسكرة ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في 51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 321ّ
الجامعية  2151-2153بجامعة بسكرة،
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بسكرة ،في ميداف
«عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف
جامعة بسكرة ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 523المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ والمتمـ
 القرار رقـ ّ 112المؤرخ في 51جويمية 2153
 -القرار رقـ ّ 321

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بسكرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بسكرة
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»

عموـ وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية

الفرع

التخصص

نشاط بدني رياضي تربوؼ

النشاط البدني الرياضي المدرسي

تدريب رياضي

التدريب الرياضي النخبوؼ

إدارة وتسيير رياضي

طبيعة

تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية

أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1413
بعنوان جامعة البويرة في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  235-52ال ّالمعدؿ،
المتضمف إنشاء جامعة البويرة،
ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة البويرة ،المعدؿ،
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة البويرة ،في ميداف
«عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف

جامعة البويرة ،بموجب:
 القرار رقـ  111المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة البويرةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة البويرة
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
التخصص
الفرع
الميدان
نشاط بدني رياضي تربوؼ النشاط البدني الرياضي المدرسي
عموـ وتقنيات النشاطات
تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية
إدارة وتسيير رياضي
البدنية والرياضية
التدريب الرياضي النخبوؼ
تدريب رياضي

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1414
بعنوان جامعة بومرداس في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  7صفر عاـ  5352الموافق  2يونيو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 522-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  12المؤرخ في  11جانفي  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2154-2152بجامعة بومرداس،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2151بجامعة بومرداس،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة بومرداس ،في ميداف

«عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف
جامعة بومرداس ،بموجب:
 القرار رقـ  12المؤرخ في  11جانفي 2152 القرار رقـ  211المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بومرداسّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة بومرداس
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»

عموـ وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية

الفرع

نشاط بدني رياضي تربوؼ
تدريب رياضي

التخصص

النشاط البدني الرياضي المدرسي

طبيعة

التدريب الرياضي النخبوؼ

أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1415
بعنوان جامعة الشمف في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  212-15المؤّرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة الشمف،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  187المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2112بجامعة الشمف ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  433المؤرخ في  12سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155 -2151بجامعة الشمف ،المعدؿ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  132المؤرخ في  12أكتوبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة الشمف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  295المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة الشمف ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،في ميداف
«عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف
جامعة الشمف ،بموجب:
 القرار رقـ  187المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ القرار رقـ  433المؤرخ في  12سبتمبر  ،2151المعدؿ القرار رقـ  132المؤرخ في  12أكتوبر 2155 القرار رقـ  295المؤرخ في  15أكتوبر  ،2152المعدؿابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمفّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة الشمف
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»

عموـ وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية

الفرع

التخصص

طبيعة

نشاط بدني رياضي مكيف

النشاط البدني الرياضي المكيف والصحة

أ

إدارة وتسيير رياضي

تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية

أ

تحضير بدني رياضي

أ

نشاط بدني رياضي تربوؼ
تدريب رياضي

النشاط البدني الرياضي المدرسي

التدريب الرياضي النخبوؼ

أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9اوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1416
بعنوان جامعة الجمفة في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 12-12المؤرخ في ّ 7
ّ
ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى الق ارر رقـ  451المؤرخ في 17سبتمبر 2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2155-2151بجامعة الجمفة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة الجمفة ،في ميداف

«عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف
جامعة الجمفة ،بموجب:
 القرار رقـ  451المؤرخ في 17سبتمبر2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجمفةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة الجمفة
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»

الميدان

الفرع

عموـ وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية

نشاط بدني رياضي تربوؼ

نشاط بدني رياضي مكيف
تدريب رياضي

التخصص

طبيعة

النشاط البدني الرياضي المكيف التنافسي

أ

التدريب الرياضي النخبوؼ

أ

النشاط البدني الرياضي المدرسي

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1417
بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
مؤرخ في  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 237-52ال ّالمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  221المؤرخ في  17سبتمبر 2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بالمركز الجامعي بخميس مميانة ،المعدؿ،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2

بتاريخ  22 – 27أفريل .2151

يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة ،في
ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف
جامعة خميس مميانة ،بموجب:

 -القرار رقـ  221المؤرخ في  17سبتمبر ،2151المعدؿ

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»

عموـ وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية

الفرع

نشاط بدني رياضي تربوؼ
تدريب رياضي

التخصص

النشاط البدني الرياضي المدرسي

طبيعة

تحضير بدني رياضي

أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1418
بعنوان جامعة األغواط في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 271-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة األغواط،
 2115و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  452المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة األغواط ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  271المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة األغواط ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة األغواط ،في ميداف
«عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف
جامعة األغواط ،بموجب:
 القرار رقـ  452المؤرخ في  17سبتمبر 2151 القرار رقـ  271المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة األغواطّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة األغواط
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
التخصص
الفرع
الميدان
نشاط بدني رياضي تربوؼ النشاط البدني الرياضي المدرسي
عموـ وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية
تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية
إدارة وتسيير رياضي

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1419
بعنوان جامعة مستغانم في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  5352الموافق  7يوليو سنة 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 221-22ّ
المؤرخ في  54ربيع ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة مستغانـ،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  2117المتضمف فتح ماستر األكاديمية والمينية المفتوحةبعنواف السنة الجامعية  ،2112 -2117المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2155-2151بجامعة مستغانـ ،المعدؿ والمتمـ،
 وبمقتضى القرار رقـ  112المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة مستغانـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة مستغانـ ،في ميداف
«عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف
جامعة مستغانـ ،بموجب:
 المقرر رقـ  22المؤرخ في  51سبتمبر  ،2117المعدؿ والمتمـ القرار رقـ  421المؤرخ في  17سبتمبر  ،2151المعدؿ والمتمـ القرار رقـ  112المؤرخ في  13سبتمبر 2155ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة مستغانـّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة مستغانم
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»

الميدان

الفرع

عموـ وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية

نشاط بدني رياضي تربوؼ

التخصص

نشاط بدني رياضي مكيف النشاط البدني الرياضي المكيف والصحة

تدريب رياضي

طبيعة

النشاط البدني الرياضي الترويحي
النشاط البدني الرياضي المدرسي

تحضير بدني رياضي

تحضير نفسي رياضي

أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1420
بعنوان جامعة المسيمة في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 273-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152-2155بجامعة المسيمة،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة المسيمة ،في ميداف

«عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف
جامعة المسيمة ،بموجب:
 القرار رقـ  114المؤرخ في  13سبتمبر 2155ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة المسيمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوانجامعة المسيمة
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»

عموـ وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية

الفرع

نشاط بدني رياضي مكيف
نشاط بدني رياضي تربوؼ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

التخصص

النشاط البدني الرياضي المكيف والصحة

طبيعة

النشاط البدني الرياضي المدرسي
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إدارة وتسيير رياضي

تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية

أ

إعبلـ واتصاؿ رياضي

اعبلـ رياضي سمعي بصرؼ

أ

تدريب رياضي

تحضير بدني رياضي

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1421
بعنوان جامعة ورقمة في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
و
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 251-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة ورقمة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 555ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة ورقمة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  322المؤرخ في  51جويمية  2153الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ وتقنياتالنشاطات البدنية والرياضية" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف « عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،المنعقد بجامعة سطيف 2
بتاريخ  22 – 27أفريل .2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة ،في ميداف «عموـ
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية» ،المؤىمة بعنواف
جامعة ورقمة ،بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 555ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة
في ميدان «عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية»
التخصص
الفرع
الميدان
عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية نشاط بدني رياضي تربوؼ النشاط البدني الرياضي المدرسي

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1422
بعنوان جامعة سطيف  2في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  4محرـ عاـ  5344الموافق  22نوفمبر سنة ،2155
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 313-55ّ
المتضمف إنشاء جامعة سطيف ،2
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  630المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153-2154بجامعة سطيف ،2
 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بجامعة سطيف ،2
 وبمقتضى القرار رقـ  715المؤرخ في  52أوت  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2151-2153بجامعة سطيف ،2
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عم ى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

يقــــــرر

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سطيف  ،2في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "آداب ولغات أجنبية" ،المؤىمة بعنواف جامعة سطيف ،2بموجب:
 القرار رقـ  630المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  122المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  715المؤرخ في  52أوت 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيف ّ ،2
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سطيف 2
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
الفرع

لغة انجميزية
آداب ولغات أجنبية

لغة فرنسية

أدب وحضارة

التخصص

طبيعة
أ
أ

عموـ المغة

تعميمية المغات األجنبية

أ

األدب والمقاربات مابيف المعارؼ العممية

أ

لسانيات

أدب وحضارة

أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1423
بعنوان جامعة سيدي بمعباس في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 535-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2152 -2155بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  452المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة سيدؼ بمعباس،
 وبمقتضى القرار رقـ  142المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ،
 وبمقتضى القرار رقـ  722المؤرخ في  17أكتوبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة سيدؼ بمعباس،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى القرار رقـ  122المؤرخ في  51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2153بجامعة سيدؼ بمعباس،
 وبمقتضى القرار رقـ  227المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بجامعة سيدؼ بمعباس،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس ،في
ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "آداب ولغات أجنبية" المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس،
بموجب:
 القرار رقـ  111المؤرخ في  13سبتمبر  ،2155المعدؿ القرار رقـ  452المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  142المؤرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿ، القرار رقـ  722المؤرخ في  17أكتوبر 2154 القرار رقـ  122المؤرخ في  51جويمية 2153 القرار رقـ  227المؤرخ في  14أكتوبر 2151ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدؼ بمعباسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»

آداب ولغات أجنبية

لغة ألمانية

الفرع

لغة انجميزية

لغة فرنسية

أدب وحضارة

التخصص

طبيعة
أ

تعميمية المغات األجنبية

أ

أدب وحضارة

أ

أ

لسانيات

تعميمية المغات األجنبية

أ

أدب وحضارة

أ

أ

لسانيات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1424
بعنوان جامعة سكيكدة في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ272-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة سكيكدة،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  17سبتمبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 411ّ
الجامعية  2155-2151بجامعة سكيكدة،
المؤرخ في  13سبتمبر  2155المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 115ّ
الجامعية  2152-2155بجامعة سكيكدة،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة ،في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا الق ارر عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة سكيكدة ،بموجب:
المؤرخ في  17سبتمبر 2151
 القرار رقـ ّ 411المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 115ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سكيكدةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سكيكدة
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
التخصص
الفرع
الميدان
أدب وحضارة
لغة انجميزية
تعميمية المغات األجنبية
آداب ولغات أجنبية
لغة فرنسية
أدب وحضارة

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1425
بعنوان جامعة سوق أىراس في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

1187

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
مؤرخ  53رجب عاـ  5344الموافق  3يونيو سنة 2152
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  231-52ال ّّ
إنشاء جامعة سوؽ أىراس،
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
مؤرخ في  01جويمية 2112المتضمنتأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القراررقـ 252ال ّ 2151-2112المركز الجامعي بسوؽ أىراس،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 222ّ
الجامعية  2151-2151بجامعة سوؽ أىراس،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس ،في ميداف

«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة سوؽ أىراس،
بموجب:
مؤرخ في  01جويمية 2112
 القرار رقـ  252ال ّالمؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 222ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سوؽ أىراسّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان
آداب ولغات أجنبية

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة سوق أىراس
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
الفرع

لغة فرنسية

التخصص

تعميمية المغات األجنبية

طبيعة
أ
أ

عموـ المغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1426
بعنوان جامعة تبسة في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المتضمف
محرـ عاـ  5341الموافق  3يناير سنة 2112
مؤرخ في ّ 7
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 12-12ّ
المتمـ،
إنشاء جامعة تبسة،
ّ
المعدؿ و ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  15جويمية  2112المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 213ّ
الجامعية  2151-2112بجامعة تبسة ،المعدؿ والمتمـ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 221الجامعية  2151-2151بجامعة تبسة،

المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،في ميداف «آداب
ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية  ،2112المعدؿ والمتمـ،
 القرار رقـ ّ 213المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 -القرار رقـ ّ 221

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تبسة
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»

الميدان
آداب ولغات أجنبية

الفرع

لغة فرنسية

التخصص

أدب عاـ ومقارف

طبيعة
أ
أ

عموـ المغة
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1427
بعنوان جامعة تيارت في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 275-15ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
2115
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 وبمقتضى القرار رقـ 121ّ
ّ
الجامعية  2152 – 2155بجامعة تيارت،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،بموجب:
المؤرخ في  13سبتمبر 2155
 القرار رقـ ّ 121ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارتّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

آداب ولغات أجنبية

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيارت
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
لغة فرنسية

الفرع

التخصص

تعميمية المغات األجنبية

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1428
بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق  5غشت 5222
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 542-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
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 وبمقتضى القرار رقـ  423المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة تيزؼ وزو،
 وبمقتضى القرار رقـ  147المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة تيزؼ وزو،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،في ميداف
«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو،
بموجب:
 القرار رقـ  423المؤرخ في  15أكتوبر 2152 القرار رقـ  147المؤرخ في  23سبتمبر 2154ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
التخصص
الفرع
الميدان
تعميمية المغات األجنبية
لغة واتصاؿ
لغة انجميزية
آداب ولغات أجنبية
األدب والمقاربات مابيف المعارؼ العممية
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

طبيعة
أ
أ
أ
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لغة فرنسية

ترجمة

أدب وحضارة
أدب عاـ ومقارف
تعميمية المغات األجنبية
أدب وحضارة
عموـ المغة
عربية  -انجميزية  -عربية
عربية  -فرنسية  -عربية
ترجمة تطبيقية عربية  -انجميزية  -عربية

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1429
بعنوان جامعة تممسان في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 542-22ّ
المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تممساف،
5222
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف تأىيل ماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  15جويمية 2112
 وبمقتضى القرار رقـ 217ّ
ّ
الجامعية  2151 – 2112بجامعة تممساف،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 421ّ
ّ
الجامعية  2154 – 2152بجامعة تممساف،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  23سبتمبر 2154
 وبمقتضى القرار رقـ 142ّ
ّ
الجامعية  2153 – 2154بجامعة تممساف ،المعدؿ،
المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
 وبمقتضى القرار رقـ 212ّ
ّ
الجامعية  2151 –2151بجامعة تممساف،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات
 وبمقتضى القرار رقـ 773ّ
أجنبية»لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،في ميداف

«آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمب ة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،بموجب:
المؤرخ في  15جويمية 2112
 القرار رقـ ّ 217المؤرخ في  01أكتوبر 2152
 القرار رقـ ّ 421 القرار رقـ  142المؤّرخ في  23سبتمبر  ،2154المعدؿالمؤرخ في  14أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 212ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة تممسان
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»

الميدان

الفرع

آداب ولغات أجنبية

لغة انجميزية

التخصص

تعميمية المغات األجنبية

طبيعة
أ
أ

لغة وثقافة

أ

أدب وحضارة
عموـ المغة

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

أ
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لغة إسبانية
لغة فرنسية
ترجمة

أ

لغة واتصاؿ

أ

أدب وحضارة

تعميمية المغات األجنبية

أ

عموـ المغة

أ

أ

أدب وحضارة

أ

عربية  -انجميزية  -عربية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1430
بعنوان المركز الجامعي بعين تيموشنت في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في 11رجب عاـ  5322الموافق  12يوليو سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتمـ،
المتضمف إحداث مركز جامعي بعيف تيموشنت،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  278المؤرخ في  15أكتوبر  2152المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2154 -2152بجامعة بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت ،

 وبمقتضى القرار رقـ  641المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بجامعة بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت ،

 وبمقتضى القرار رقـ  911المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بالمركز الجامعي بعيف تيموشنت ،

المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ 773ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151

يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بعيف
تيموشنت ،في ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات

الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بعيف
تيموشنت ،بموجب:

 -القرار رقـ  278المؤرخ في  15أكتوبر 2152

 القرار رقـ  641المؤرخ في  23سبتمبر 2154 -القرار رقـ  911المؤرخ في  14أكتوبر 2151

ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بعيف تيموشنتّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بعين تيموشنت
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»

الميدان
آداب ولغات أجنبية

الفرع

لغة انجميزية
لغة فرنسية

لسانيات

التخصص

طبيعة
أ
أ

أدب وحضارة

أ

تعميمية المغات األجنبية

أ

أدب وحضارة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1431
بعنوان المركز الجامعي بميمة في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المتضمف
المؤرخ في  1رجب عاـ  5322الموافق  2يوليوسنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 213-12ّ
إنشاء مركز جامعي بميمة،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152والمتض ّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميدافوالمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ254ّ
الجامعية  2151-2151بالمركز الجامعي ميمة،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بميمة ،في
ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بميمة،
بموجب:
المؤرخ في  14أكتوبر 2151
القرار رقـ 254ّ
ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بميمةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بميمة
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»

آداب ولغات أجنبية

الفرع

لغة انجميزية

التخصص

تعميمية المغات األجنبية

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1432
بعنوان المركز الجامعي بالنعامة في ميدان "آداب ولغات أجنبية"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
مؤرخ في 41رمضاف عاـ  5345الموافق  2سبتمبر سنة 2151
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 211-51المتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  12أوت  2153والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية
 وبمقتضى القرار رقـ 762ّ
 2151-2153بالمركز الجامعي بالنعامة،
المؤرخ في  03أكتوبر  2151والمتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 253ّ
الجامعية  215-2151بالمركز الجامعي بالنعامة،

المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ 773ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 -وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجية

الوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى

مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5

 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ اقتصادية ،والتسيير وعموـ تجارية"،المتضمف المصادقة عمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة
البيداغوجية الوطنية لمميداف ،المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بالنعامة ،في

ميداف "آداب ولغات أجنبية" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي ىذه الحالة،
فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد المتبع مف طرؼ
الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات الماستر الموجودة
في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "آداب ولغات أجنبية" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بالنعامة ،
بموجب:
المؤرخ في  12أوت 2153
 القرار رقـ ّ 762المؤرخ في  03أكتوبر 2151
 القرار رقـ ّ 253ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بالنعامةّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بالنعامة
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»

آداب ولغات أجنبية

الفرع

لغة انجميزية

لغة فرنسية

لسانيات

التخصص

طبيعة
أ
أ

تعميمية المغات األجنبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1433
بعنوان المركز الجامعي بغميزان في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
مؤرخ في  11رجب عاـ  5322الموافق  2يوليو سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  211-12ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بغميزافّ ،
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  133المؤرخ في  23سبتمبر  2154المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2153 -2154بالمركز الجامعي بغميزاف،
 وبمقتضى القرار رقـ  251المؤرخ في  14أكتوبر  2151المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151 -2151بالمركز الجامعي بغميزاف،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ 773ّ
لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151

يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بغميزاف ،في
ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بغميزاف،

بموجب:
 القرار رقـ  133المؤرخ في  23سبتمبر 2154 القرار رقـ  251المؤرخ في  14أكتوبر 2151داء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار ابت ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بغيميزافّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الميدان

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بغميزان
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»

آداب ولغات أجنبية

الفرع

لغة فرنسية

التخصص

تعميمية المغات األجنبية

طبيعة
أ
أ

عموـ المغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  9أوت  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
قرار رقم ّ 1434
بعنوان المركز الجامعي بتمنراست في ميدان «آداب ولغات أجنبية»
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذؼ الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة  5222و
 بمقتضى القانوف رقـ 11-22ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مؤرخ في  55رجب عاـ  5321الموافق  51غشت سنة 2111
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  415-11ال ّالمتمـ،
المتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست،
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
211
12
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  752المؤرخ في  14نوفمبر  2155وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  71المؤرخ في  21مارس  2152وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  134المؤرخ في 51جويمية  2153المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2151-2153بالمركز الجامعي بتمنراست،
المؤرخ في  21جويمية  2151الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «آداب ولغات أجنبية»
 وبمقتضى القرار رقـ ّ 773لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساء المجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 21
 25فيفرؼ  2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)5و 21 - 23فيفرؼ
 2151عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 22 - 27فيفرؼ  2151عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)5
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " آداب ولغات أجنبية " ،المتضمف المصادقة عمىمواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة سعيدة بتاريخ  27 – 21أفريل .2151
يقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف المركز الجامعي بتمنراست ،في
ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف «آداب ولغات أجنبية» ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي

بتمنراست ،بموجب:
 القرار رقـ  134المؤرخ في 51جويمية 2153ابتداء مف السنة الجامعية .2157-2151
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي بتمنراستّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  09أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان المركز الجامعي بتمنراست
في ميدان «آداب ولغات أجنبية»

الميدان

آداب ولغات أجنبية

لغة فرنسية

الفرع

عموـ المغة

التخصص

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
قـرار رقم  1435مؤرخ في  15أوت ّ ،2016
المغة العربية والحضارة اإلسالمية بكمية العموم اإلسالمية بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر 1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  209-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المتمـ،
والمتعمق بتنظيـ جامعة الجزائر  1وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 424المؤرخ في  04جواف  2013الذؼ ّ
ّ
المغة العربية والحضارة اإلسبلمية بكمية العموـ اإلسبلمية بجامعة الجزائر ،1
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية والحضارة اإلسبلمية بكمية العموـ
 ًالمؤرخ في  23ماؼ ،2016
اإلسبلمية بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر ّ 1
يقــــّرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية والحضارة اإلسبلمية بكمية العموـ
اإلسبلمية بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر.1
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية والحضارة اإلسبلمية بكمية العموـ
المادة ّ :2
اإلسبلمية بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  15أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقـرار رقم  1435المؤرخ في  15أوت  2016الذي ّ
لقسم المغة العربية والحضارة اإلسالمية بكمية العموم اإلسالمية بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر1
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

عمي فراجي
سياـ مادف
زينب عقباف
ميدؼ دىيـ
سيد أحمد نعماني
منير سعدؼ
عبد اليادؼ لعقاب

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1436مؤرخ في  15أوت ّ ،2016
لقسم الشريعة والقانون بكمية العموم اإلسالمية بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر 1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  209-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المتمـ،
والمتعّمق بتنظيـ جامعة الجزائر  1وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 422المؤرخ في  04جواف  2013الذؼ ّ
ّ
الشريعة والقانوف بكمية العموـ اإلسبلمية بجامعة الجزائر ،1
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الشريعة والقانوف بكمية العموـ اإلسبلمية بجامعة
 ًالمؤرخ في  23ماؼ ،2016
بف يوسف بف خدة -الجزائر ّ 1

يقــــّرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الشريعة والقانوف بكمية العموـ اإلسبلمية بجامعة
بف يوسف بف خدة -الجزائر.1
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الشريعة والقانوف بكمية العموـ اإلسبلمية بجامعة
المادة ّ :2
بف يوسف بف خدة -الجزائر ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  15أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحــق
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
بالقـرار  1436المؤرخ في  15أوت  2016الذي ّ
لقسم الشريعة والقانون بكمية العموم اإلسالمية بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر 1
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
يحي سعيدؼ
رئيس القسـ
دمحم حموش
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
عمواش مسعودة
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
يمينة شودار
أستاذ محاضر قسـ "ب"
سعيد خنوش
أستاذ محاضر قسـ "ب"
رحاؿ عبد القادر
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
كروش نعيمة
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بمعباس مراد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1437مؤرخ في  15أوت ّ ،2016
لقسم العقائد واألديان بكمية العموم اإلسالمية بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر 1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  209-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المتمـ،
والمتعّمق بتنظيـ جامعة الجزائر  1وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 423المؤرخ في  04جواف  2013الذؼ ّ
ّ
العقائد واألدياف بكمية العموـ اإلسبلمية بجامعة الجزائر ،1
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العقائد واألدياف بكمية العموـ اإلسبلمية بجامعة
 ًالمؤرخ في  23ماؼ ،2016
بف يوسف بف خدة -الجزائر ّ 1
يقــــّرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العقائد واألدياف بكمية العموـ اإلسبلمية بجامعة
بف يوسف بف خدة -الجزائر.1
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العقائد واألدياف بكمية العموـ اإلسبلمية بجامعة بف
المادة ّ :2
يوسف بف خدة -الجزائر ،1وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر ،1كل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقـرار رقم  1437مؤرخ في  15أوت  2016الذي ّ
لقسم العقائد واألديان بكمية العموم اإلسالمية بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر 1
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
عبد الغني عكاؾ
1
رئيس القسـ
عمراف بودقزداـ
2
3
أستاذ
السعيد رحماني
أستاذ محاضر قسـ "أ"
قاسـ الشيخ بمحاج
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
حمو الشيياني
5
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
ليميا شنتوح
6
أستاذ محاضر قسـ "ب"
عنتر قجور
7
دليمة خبزؼ
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
خالد محجوب
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قـرار رقم  1438مؤرخ في  15أوت ّ ،2016
لكمية العموم اإلسالمية بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر 1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  209-84المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المعدؿ والمت ّمـ،
والمتعّمق بتنظيـ جامعة الجزائر  1وسيرىا،
ّ
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في 24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىاّ ،
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحد د القائمة االسمية ألعضاء المجمس
 وبموجب القرار رقـ 421المؤرخ في  04جواف  2013الذؼ ّ
ّ
العممي لكمية العموـ اإلسبلمية بجامعة الجزائر،1
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ اإلسبلمية بجامعة بف يوسف بف خدة-
 ًالمؤرخ في  23ماؼ ،2016
الجزائرّ 1
يقـــــّرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلسبلمية بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر.1
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلسبلمية بجامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر،1
المادة ّ :2
وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة -الجزائر ،1كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحـــق بالقــرار رقم  1438مؤرخ في  15أوت  2016الذي ّ
المجمس العممي لكمية العموم اإلسالمية بجامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر 1
الصفـة
االسم والمقـب
مصف األستاذية عف قسـ الشريعة والقانوف
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
عبد الرحمف سنونسي
ّ
عميد الكمية
دمحم يعيش
التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
عبد القادر بف عزوز
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
فريد صحراوؼ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ الشريعة والقانوف
دمحم حموش
رئيس قسـ العقائد واألدياف
عمراف بودقزداـ
رئيسة قسـ المغة العربية والحضارة اإلسبلمية
سياـ مادف
رئيس المجنة العممية لقسـ الشريعة والقانوف
يحي سعيدؼ
رئيس المجنة العممية لقسـ العقائد واألدياف
عبد الغني عكاؾ
رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية والحضارة اإلسبلمية
عمي فراجي
مصف األستاذية عف قسـ الشريعة والقانوف
ممثّل األساتذة ذوؼ
كماؿ أوقاسيف
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العقائد واألدياف
عدار يوسف
ّ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العقائد واألدياف
دمحم عبد الحميـ بيشي
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية والحضارة اإلسبلمية
لخضر حداد
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ المغة العربية والحضارة اإلسبلمية
حورية عبيب
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
عز الديف رواف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
صدارة سعد
مدير مخبر بحث
دمحم األميف بمغيث
مدير مخبر بحث
أحمد معبوط
مدير مخبر بحث
عمار جيدؿ
مسؤوؿ المكتبة
سيدعمي فيشوش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحـدد القائمـة االسمية
قـرار رقم  1439مؤرخ في  15أوت ّ ،2016
ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبـاس لغـرور  -خنشمـة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،ا ّ
 2003الذؼ ّ
لمعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  246-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنةالمتضمف إنشاء جامعة خنشمة،
 2012و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
المؤرخ في 18
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة عباس لغرور -خنشمة
ّ
 ًجويمية ،2016
يـقـــــّرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عباس لغرور -خنشمة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عباس لغرور -خنشمة ،وفًقا لمجدوؿ الممحق
المادة ّ :2

بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عباس لغرور خنشمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
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21
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24
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حـرر بالجزائر في  15أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية
ممحــق بالقـرار رقم  1439مؤرخ في  15أوت  2016الذي ّ
ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبـاس لغـرور  -خنشمـة
الصفـة
االسم والمقـب
مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي
العايش عبد العزيز
نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي
بومعزة عبد الشريف
وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج
نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل
صياـ عبد الرحيـ
والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج
نائبة المدير المكّمفة بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية
شنافي ليندة
نائب المدير المكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو
نصاح جماؿ
عميد كّمية العموـ والتكنولوجيا
بوزيد نور الديف
عميد كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
زواقرؼ الطاىر
حصيد فيصل
عميد كّمية اآلداب والّمغات
عميد كّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
دربوش دمحم الطاىر
عميد كّمية العموـ االجتماعية واالنسانية
معروؼ لمنور
حمادة يوسف
عميد كمية عموـ الطبيعة والحياة
رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ والتكنولوجيا
زديرة حمة
رئيس المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
بوقرة اسماعيل
رئيس المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات
خديش صالح
رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بف الطاىر حسيف
رئيسة المجمس العممي لكّمية العموـ االجتماعية واالنسانية
بف رمضاف سامية
رئيس المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة
حوحة بمقاسـ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كّمية العموـ والتكنولوجيا
عجرود ناصر
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كّمية العموـ والتكنولوجيا
بف أونيس مسعود
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
سعادنة العيد
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
راجي عبد العزيز
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كّمية اآلداب والمغات
قرؼ مجيد
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كّمية اآلداب والمغات
قجيبة ناصر
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بف منصور ليميا
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بمقيدوـ صباح
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االجتماعية واالنسانية
باديس عبد القادر
ّ
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27
28
29
30
31
32
33

حمزاوؼ سيى
قاضي كنػزة
خنافر عمي
عبلوؼ عبد الحميـ
بخوش أحمد
برقوؽ عبد الرحماف
مباركي الجموعي

ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االجتماعية واالنسانية
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية لكّمية عموـ الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بػجامعة عبد الحميد ميرؼ -قسنطينة 2
أستاذ بػجامعة دمحم خيضر -بسكرة
مسؤوؿ المكتبة المركزية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
قـرار رقم  1440مؤرخ في  15أوت ّ ،2016
لكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة الشاذلي بن جديد -الطارف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة

المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
 2012و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 451المؤرخ في  25جواف  2013الذؼ ّ
ّ
لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة الطارؼ،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بف
 ًالمؤرخ في  26أفريل ،2016
جديد -الطارؼ ّ
يقــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
الق ارر إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
الشاذلي بف جديد -الطارؼ.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة الشاذلي بف جديد-
المادة ّ :2

الطارؼ ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  15أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحـــق بالقــرار رقم  1440المؤرخ في  15أوت  2016الذي ّ
المجمس العممي لكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة الشاذلي بن جديد -الطارف
الصفـة
االسم والمقـب
رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ البيطرية
بف نخمة أحمد
ّ
عميد الكّمية
نصرؼ ىشاـ
نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
بومنجل محي الديف
رئيس قسـ العموـ الفبلحية
بولحباؿ رؤوؼ
رئيسة قسـ البيولوجيا
بكارية فتيحة
رئيسة قسـ عموـ البحار
بوجادؼ زىيرة
رئيسة قسـ العموـ البيطرية
ديب لبنى
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ العموـ الفبلحية
حود كيينة
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ البيولوجيا
جبالي نصيرة
رئيسة الّمجنة العممية لقسـ عموـ البحار
خاطي ويميا
رئيس الّمجنة العممية لقسـ العموـ البيطرية
زغدودؼ مراد
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ الفبلحية
سمطاف محمود
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ الفبلحية
بمحاج غنية
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا
العزلي أماؿ
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ البيطرية
ميرود كماؿ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
زرواؿ فيصل
ممّثمة عف األساتذة المساعديف
عمراني أمينة
مدير مخبر بحث
سميماني عمي
مدير مخبر بحث
عميات حساف
مديرة مخبر بحث
طيبي فائزة
مديرة مخبر بحث
طاجيف عائشة
مديرة مخبر بحث
عوف ليمى
مسؤولة المكتبة
تميمي أماؿ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1441مؤرخ في  15أوت ّ ،2016
لقسـم البيولوجيــا بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنةالمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
 2012و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 265المؤرخ في  21أفريل  2013الذؼ ّ
ّ
البيولوجيػا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة الطارؼ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

1211

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيػا بكمّية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
 ًالمؤرخ في  18أفريل ،2016
الشاذلي بف جديد -الطارؼ
ّ
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيػا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
الشاذلي بف جديد -الطارؼ.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيػا بكمّية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
المادة ّ :2
الشاذلي بف جديد -الطارؼ ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  15أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1441المؤرخ في  15أوت  2016الذي ّ
لقســم البيولوجيـا بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
جبالي نصيرة
1
رئيسة القسـ
بكارية فتيحة
2
أستاذ
نصرؼ ىشاـ
3
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
العزلي أماؿ
4
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
طيبي فائزة
5
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
غيد سميرة
6
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
عمورة منية
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
سعيدؼ حسينة
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1442مؤرخ في  15أوت ّ ،2016
لقسـم العمــوم البيطريـة بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 266المؤرخ في  21أفريل  2013الذؼ ّ
ّ
العموـ البيطريػة بكمّية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة الطارؼ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ البيطريػة بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
 ًالمؤرخ في  17أفريل ،2016
الشاذلي بف جديد -الطارؼ
ّ
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيطريػة بكّمية عموـ الطبيعة والحياة
بف جديد -الطارؼ.
بجامعة الشاذلي
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ البيطريػة بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
المادة ّ :2
الشاذلي بف جديد -الطارؼ ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  15أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1442المؤرخ في  15أوت  2016الذي ّ
لقسـم العمــوم البيطريـة بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
زغدودؼ مراد
1
رئيسة القسـ
ديب لبنى
2
أستاذة
عوف ليمى
3
أستاذة
طاجيف عائشة
4
أستاذ
بف نخمة أحمد
5
أستاذ محاضر قسـ "أ"
ميرود كماؿ
6
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
ريغي سعاد
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
مرداسي لطيفة
8
أستاذ مساعد قسـ "أ"
سعودؼ ىاني
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1443مؤرخ في  15أوت ّ ،2016
لقسـم العمــوم الفالحيــة بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنةالمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
 2012و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 267المؤرخ في  21أفريل  2013الذؼ ّ
ّ
العموـ الفبلحية بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة الطارؼ،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الفبلحية بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
 ًالمؤرخ في  06أفريل ،2016
الشاذلي بف جديد -الطارؼ
ّ

يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفبلحية بكّمية عموـ الطبيعة والحياة
بجامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفبلحية بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
المادة ّ :2
الشاذلي بف جديد -الطارؼ ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحــق
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  15أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
بالقــرار رقم  1443مؤرخ في  15أوت  2016الذي ّ
لقسم العمــوم الفالحيــة بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
حود كيينة
رئيس القسـ
بولحباؿ رؤوؼ
أستاذ
سمطاف محمود
أستاذ محاضر قسـ "أ"
سميماني عمي
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
بودشيش لمياء
أستاذ محاضر قسـ "أ"
عميات حساف
أستاذ محاضر قسـ "ب"
تبليمية صالح
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بوخريس رفيق
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
معطى هللا سعيدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1444مؤرخ في  15أوت ّ ،2016
لقسـم عمــوم البحـار بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػوـ البحػار بكمّية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
 ًالمؤرخ في  26أفريل ،2016
الشاذلي بف جديد -الطارؼ
ّ

يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المعدؿ والمت ّمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ البحػار بكمّية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
الشاذلي بف جديد -الطارؼ.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ البحػار بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة
المادة ّ :2
الشاذلي بف جديد -الطارؼ ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  15أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1444المؤرخ في  15أوت  2016الذي ّ
لقسـم عمــوم البحـار بكّميـة عمـوم الطبيعـة والحيـاة بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
خاطي ويميا
1
رئيسة القسـ
بوجادؼ زىيرة
2
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
قاسمي يسرية
3
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
جابورؼ عائشة
4
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
جبارؼ نواؿ
5
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
بدايرية آسيا
6
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
راشدؼ منيرة
7
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
بف صافية نبيمة
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء
قـرار رقم  1445مؤرخ في  15أوت ّ ،2016
المجمس العممي لكّميـة اآلداب والّمغـات بجامعة الشاذلي بن جديد -الطارف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 448المؤرخ في  25جواف  2013الذؼ ّ
ّ
لكّمية اآلداب والّمغات بجامعة الطارؼ،
بناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بف جديد-
و ًالمؤرخ في  28أفريل ،2016
الطارؼ ّ
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادتيف  43و 44مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا
الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بف
جديد -الطارؼ.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية اآلداب والمغات بجامعة الشاذلي بف جديد-
المادة ّ :2
الطارؼ ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الرقم

يحدد القائمة االسمية ألعضاء
ممحـــق بالقــرار رقم  1445المؤرخ في  15أوت  2016الذي ّ
المجمس العممي لكّميـة اآلداب والّمغـات بجامعة الشاذلي بن جديد -الطارف
الصفـة
االسم والمقـب

1

جديد صالح

2

عبيدؼ نوار

4

بمعباس زليخة

3
5
6
7
8
9

رئيس قسـ الّمغة الفرنسية

موالفي بدرة

رئيسة قسـ الّمغة االنجميزية
رئيس الّمجنة العممية لقسـ الّمغة العربية وآدابيا

زياني نبيل

تقيدة عبمة

12

15

نائبة العميد المكّمفة بالدراسات لما بعد التدرج
رئيس قسـ الّمغة العربية وآدابيا

بساطي سمير

عجمي حساف

14

نائب العميد المكّمف بالمسائل المتعمقة بالطمبة

بركاني دمحم رضا

10

13

رئيس المجمس العممي لمكّمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ
ّ
الّمغة العربية وآدابيا
عميد الكّمية

مولدؼ بشينية

حميـ رشيد

11

حـرر بالجزائر في  15أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

رئيسة الّمجنة العممية لقسـ الّمغة الفرنسية

ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الّمغة العربية وآدابيا
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ الّمغة الفرنسية
ّ

بودشيش نواؿ

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممّثمة عف األساتذة المساعديف

عافية أماؿ

حني عبد الّمطيف
حمواني رضا

مدير مخبر بحث

مسؤوؿ المكتبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1446مؤرخ في  15أوت ّ ،2016
لقسـم الّمغـة العربيـة وآدابيـا بكّميـة اآلداب والّمغـات بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنةالمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
 2012و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 449المؤرخ في  25جواف  2013الذؼ ّ
ّ
الّمغػة العربيػة وآدابيػا بكمّية اآلداب والّمغػات بجامعة الطارؼ،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػة العربيػة وآدابيػا بكّمية اآلداب والّمغػات بجامعة
 ًالمؤرخ في  28أفريل ،2016
الشاذلي بف جديد -الطارؼ
ّ

يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة العربيػة وآدابيػا بكّمية اآلداب والّمغػات
بجامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ.
حدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة العربيػة وآدابيػا بكّمية اآلداب والّمغػات بجامعة
المادة  :2ت ّ
الشاذلي بف جديد -الطارؼ ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ ،ك ّل فيما
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ممحــق
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  15أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
بالقــرار رقم  1446مؤرخ في  15أوت  2016الذي ّ
لقسـم الّمغـة العربيـة وآدابيـا بكّميـة اآلداب والّمغـات بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
الصفـة
االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "ب" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
زياني نبيل
رئيس القسـ
بركاني دمحم رضا
أستاذ
حميـ رشيد
أستاذ محاضر قسـ "أ"
صالح جديد
أستاذ محاضر قسـ "أ"
حني عبد المطيف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
عجمي حساف
أستاذ مساعد قسـ "أ"
سمطاني السبتي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
قـرار رقم  1447مؤرخ في  15أوت ّ ،2016
لقسـم الّمغـة الفرنسيــة بكّميـة اآلداب والّمغـات بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012والمتض ّمف إنشاء جامعة الطارؼ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ 450المؤرخ في  25جواف  2013الذؼ ّ
ّ
الّمغػة الفرنسيػة بكّمية اآلداب والّمغػات بجامعة الطارؼ،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الّمغػة الفرنسيػة بكّمية اآلداب والّمغػات بجامعة
 ًالمؤرخ في  28أفريل ،2016
الشاذلي بف جديد -الطارؼ
ّ
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة الفرنسيػة بكّمية اآلداب والّمغػات بجامعة
الشاذلي بف جديد -الطارؼ.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الّمغػة الفرنسيػة بكّمية اآلداب والّمغػات بجامعة
المادة ّ :2
الشاذلي بف جديد -الطارؼ ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  15أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحـق بالقـرار رقم  1447المؤرخ في  15أوت  2016الذي ّ
لقسـم الّمغـة الفرنسيــة بكّميـة اآلداب والّمغـات بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب
تقيدة عبمة
بساطي سمير
بودشيش نواؿ
صواـ شيرزاد
حمداوؼ أيمف
جديد ابتساـ
ديب فرياؿ
عافية أماؿ
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الصفـة
أستاذة محاضرة قسـ "ب" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ
رئيس القسـ
أستاذة
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
أستاذة مساعدة قسـ "ب"

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـ ـ
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يحـدد القائمـة االسمية
قـرار رقم  1448مؤرخ في  15أوت ّ ،2016
ألعضاء المجمس العممي لجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنةالمتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
 2012و
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 553المؤرخ في  15سبتمبر  2013الذؼ ّ
ّ
لجامعة الطارؼ،
المؤرخ في ماؼ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ ّ
 ً،2016
يـقــــّرر
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  20مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ ،وفًقا لمجدوؿ
المادة ّ :2
الممحق بيذا القرار.
كل فيما
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼّ ،
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  15أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية
ممحــق بالقـرار رقم  1448المؤرخ في  15أوت  ،2016الذي ّ
ألعضاء المجمس العممي لجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف

الرقم
1

االسم والمقـب
سياب رشيد

2

سويسي دمحم

3

حمدؼ صالح

4
5
6

ميرود كماؿ
دنداني زوبيدة
نصرؼ ىشاـ

الصفـة
مدير الجامعة ،رئيس المجمس العممي
نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل
والشيادات وكذا التكويف العالي في التدرج
نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي
وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج
نائب المدير المكّمف بالعبلقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية
نائبة المدير المكّمفة بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو
عميد كّمية عموـ الطبيعة والحياة
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

عبيدؼ نوار
رضواني لوصيف
بحرؼ بوبكر
غريب منية
دفوف دمحم
بف نخمة أحمد
جديد صالح
بف تروش عماد
عوف ليمى
سميماني عمي
حميـ رشيد
حني عبد المطيف
خيارؼ سعيدؼ
تبيب وسيمة
قاسمي شاكر
شرفة لياس
ساسي سفياف
عتروس سيف الديف
بوحبيمة رابح
شماـ مبروؾ
غرس مختار
تريدؼ منية

عميد كّمية اآلداب والّمغات
عميد كّمية العموـ والتكنولوجيا
عميد كّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
عميدة كّمية الحقوؽ والعموـ السياسية
عميد كّمية العموـ االجتماعية واالنسانية
رئيس المجمس العممي لكّمية عموـ الطبيعة والحياة
رئيس المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغات
رئيس المجمس العممي لكّمية العموـ االجتماعية واالنسانية
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية لكّمية عموـ الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية لكّمية عموـ الطبيعة والحياة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كّمية اآلداب والمغات
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كّمية اآلداب والمغات
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كّمية العموـ والتكنولوجيا
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كّمية العموـ والتكنولوجيا
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االجتماعية واالنسانية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف كّمية العموـ االجتماعية واالنسانية
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
أستاذ بػجامعة  08ماؼ  -1945قالمة
أستاذ بػجامعة باجي مختار -عنابة
مسؤولة المكتبة المركزية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـم العمـوم
قـرار رقم  1449مؤرخ في  15أوت ّ ،2016
االقتصاديـة بكّميـة العمـوم االقتصاديـة وال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعة الشاذلي بن جديد  -الطارف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  242-12المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012المتضمف إنشاء جامعة الطارؼ،
و
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013

يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ االقتصاديػة بكّمية العموـ االقتصادية والتّجارية
 ًالمؤرخ في  10جواف ،2016
وعموـ التّسييػر بجامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ ّ
يقــــرر
ّ
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المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  48مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 1424الموافق  23غشت سنة ،2003
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ االقتصاديػة بكّمية العموـ االقتصادية والتّجارية وعموـ
التّسييػر بجامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ االقتصاديػة بكمّية العموـ االقتصادية والتّجارية
المادة ّ :2

وعموـ التّسييػر بجامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼ ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشاذلي بف جديد -الطارؼّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  15أوت 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم  1449مؤرخ في  15أوت  2016الذي ّ
لقسـم العمـوم االقتصاديـة بكّميـة العمـوم االقتصاديـة والّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعة الشاذلي بن جديد-الطارف
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب
خنفر مانع
ميمي دمحم لخضر
العابد برينيس شريفة
دحماني نور اليدػ
عبيدات سارة
نورؼ سميحة
عموؼ اسماعيل

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1450مؤرخ في  01سبتمبر  ،2016يتضمن إنشاء األقسام المكونة
لكمية العموم والتكنولوجيا لدى جامعة الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  09 -09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة ،2009والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة ،المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  585المؤرخ في  9جواف  2016والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ والتكنولوجيالدػ جامعة الجمفة،

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

يـقــــرر
الثالثي الثالث 2016
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المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  34مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ
 1424الموافق  23غشت سنة  ،2003المعدؿ والمتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء

األقسػاـ المكونػة لكمية العموـ والتكنولوجيا – جامعػة الجمفة .-

المادة  :2تنشأ لدػ كمية العموـ والتكنولوجيا – جامعػة الجمفة  -األقساـ التالية:
 قسـ اليندسة الكيربائية، -قسـ اليندسة المدنية،

 -قسـ اليندسة الميكانيكية،

 -قسـ الجذع المشترؾ في العموـ والتكنولوجيا.

المادة  :3يمغي القرار رقـ  585المؤرخ في  9جواف  2016والمذكور أعبله.

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

حـرر بالجزائر في  01سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1451مؤرخ في  01سبتمبر  ،2016يتمم القرار رقم  584المؤرخ في  9جوان 2016
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي لدى جامعة الجمفة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة 2003الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  34منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  09 -09المؤرخ في  7محرـ عاـ  1430الموافق  4يناير سنة ،2009والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة ،المعدؿ والمتمـ،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي،

 وبمقتضى القرار رقـ  584المؤرخ في  9جواف  2016والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ الدقيقةواإلعبلـ اآللي لدػ جامعة الجمفة،

يـقـــــرر

المادة األولى :تتمـ المادة  2مف القرار رقـ  584المؤرخ في  9جواف  ، 2016والمذكور أعبله كما يأتي:
"المادة  :2تنشأ لدػ كمية العموـ الدقيقة واإلعبلـ اآللي – جامعة الجمفة -األقساـ التالية:
 قسـ الكيمياء، -قسـ الفيزياء،

 قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي، قسـ عموـ المادة".النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2يكمف كل مف السادة المدير العاـ لمتعميـ و التكويف العالييف ومدير جامعة الجمفة ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  01سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1452مؤرخ في  01سبتمبر  ،2016يعدل القرار رقم  184المؤرخ في  30أفريل 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة المسيمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1435الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  274 - 01المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  3منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مياـ الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ و المتمـ ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77 - 13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  184المؤرخ في  30أفريل  ،2015الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالمسيمة.
يـقــــرر

المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  184المؤرخ في  30أفريل  ،2015المعدؿ والمذكػور أعبله ،كما ىو
محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :2ينشر ىذا 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 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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

 -1األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
قشي الخير
مقدود نور الديف
فكراش عمار
مناد لخضر
بودونت عبد السبلـ
أدرار سمير
قمورؼ لطفي
عبد النور عبد السبلـ
عبلوؼ عبد السبلـ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

حـرر بالجزائر في  01سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

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

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي ،ممثل
الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
الثالثي الثالث 2016
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قواسمية لزىر
بوىالي دمحم الشريف
بوحامد جماؿ الديف
قادرؼ دمحم البوزيدؼ

ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

عضو
عضو
عضو
عضو

الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
الوزير المكمف بالثقافة،
الوزير المكمف باألشغاؿ العمومية والنقل،
الوالي.

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1453مؤرخ في  04سبتمبر  ،2016يعدل القرار رقم  176المؤرخ في  26أفريل 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جيجل ،المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  258-03المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنة ،2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  176المؤرخ في  26أفريل  ،2015الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة جيجل ،المعدؿ.
يـقـــــرر
المادة األولى :يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  176المؤرخ في  26أفريل  ،2015المعدؿ والمذكػور أعبله ،كما ىو
محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األعضاء المعينون:
اإلسم والمقب
سعيداني بوعبلـ
فوؿ عبد الحميـ
بف ابراىيـ سميماف
بوعزغي ميمود
بمعبدؼ عبد الكريـ
شرقي عبد الكريـ
زحنيت دمحم عدناف
أشروؼ جعفر

حـرر بالجزائر في  04سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

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

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

القطاع
ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،
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دمحم جماؿ
بف عريس صغير
غويمة المبروؾ

عضو
عضو
عضو

ممثل الوزيرة المكمفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوالي.

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1464مؤرخ في  08سبتمبر  ،2016يعدل القرار رقم  918المؤرخ في  26نوفمبر 2013
الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر ،3المعدل
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادة  12منو،
 وبمقتضى المرسوـ رقـ  341 -09المؤرخ في  3ذؼ القعدة عاـ  1430الموافق  22أكتوبر سنة ،2009والمتعمق إنشاء جامعة الجزائر ،3السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  918المؤرخ في  26نوفمبر  ،2013الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارةجامعة الجزائر ،3المعدؿ.
يـقــــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  918المؤرخ في  26نوفمبر  ،2013المعدؿ والمذكػور أعبله،
كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  04سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر3

األعضاء المنتخبون:
الصفة الييئة
اإلسم والمقب
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير،
قدؼ عبد المجيد
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ،
كريـ بمقاسـ
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لكمية العموـ السياسية والعبلقات الدولية،
كنيوة أحمد
عضو ممثل منتخب عف األساتذة لمعيد التربية البدينة والرياضية،
ىواورة مولود
عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
عز الديف سمير
عضو ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف،
جميمة مداني
عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
بومزيبرة عمي
عضو ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات،
مبلؿ عمر
عضو ممثل منتخب عف الطمبة،
راىـ الذاودؼ
عضو ممثمة منتخبة عف الطمبة.
بمي ىالة
" .......................................والباقي بدون تغيير"........................................
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1465مؤرخ في  8سبتمبر  ،2016يعدل القرار رقم  09المؤرخ في  18جانفي  2014الذي يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموم الزراعة والتغذية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  398-11المؤرخ في  28ذؼ الحجة عاـ  1432الموافق  24نوفمبر سنة ،2011الذؼ يحدد مياـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا ،السيما المادة  8منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  95-12المؤرخ في  8ربيع الثاني عاـ  1433الموافق أوؿ مارس سنة ،2012والمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة والتغذية،

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

 وبمقتضى القرار رقـ  09المؤرخ في  18جانفي  ،2014الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيوالوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة والتغذية.

يـقـــــرر
المادة األولى :تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  09المؤرخ في  18جانفي  ،2014المعدؿ ،والمذكور أعبله،
كما يأتي:
"المادة األولى(............................... :بدوف تغيير)....................................
يعيف بصفتيـ أعضاء في مجمس توجيو الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة
والتغذية األشخاص اآلتية أسماؤىـ:
السيدات والسادة:
ممثل وزير التعميـ العالي والبحث العممي ،رئيسا،
 مفجخ عيسىممثل وزير الدفاع الوطني،
 لطروش حاجممثل الوزير المكمف بالمالية،
 سنوساوؼ حسافرئيس المجنة المشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني
 حروادؼ فريدوبرمجتو وتقويمو في مجاالت الفبلحة ،الموارد المائية والصيد البحرؼ،
ممثل الوزير المكمف بالفبلحة والتنمية الريفية والصيد البحرؼ،
 عباس خالدممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف واصبلح المستشفيات،
 عساسي عزوزممثمة الوزير المكمفة بالصناعة والمناجـ،
 حمبلت كريمةممثمة الوزير المكمف بالموارد المائية والبيئة ".
 لعمش حفيظةالمادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  08سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1466مؤرخ في  14سبتمبر ،2016يتضمن رزنامة العطل الجامعية
بعنوان السنة الجامعية 2017-2016
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  130-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة ،2008المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30جانفي  2013الذؼيحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى المراسيـ المنظمة لنظاـ الدراسات لنيل الشيادات الجامعية.يـقـــــرر
المادة األولى :تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  2017-2016بالنسبة لفصل الشتاء ابتداء مف يوـ
مساء إلى يوـ االثنيف  02جانفي  2017صباحا.
السبت  17ديسمبر 2016
ً
المادة  :2تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  2017-2016بالنسبة لفصل الربيع ابتداء مف يوـ
مساء إلى يوـ األحد  02أفريل  2017صباحا.
السبت  18مارس 2017
ً
المادة  :3تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة الجامعية  2017-2016بالنسبة لفصل الصيف ابتداء مف يوـ

مساء إلى األحد  03سبتمبر  2017صباحا.
الخميس  06جويمية 2017
ً
المادة  :4ال تطبق ىذه اإلجراءات عمى الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح.
المادة  :5ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  14سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1467مؤرخ في  15سبتمبر ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة تيارت في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 271-01ّ
 2001والمتضمف إنشاء جامعة تيارت،المعدؿ والمتمـ،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر ،2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس ،2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  289المؤرخ في  07سبتمبر  2010والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2011-2010بجامعة تيارت،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ األرضوالكوف» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يـقــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،في ميداف
"عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة تيارت ،بموجب:
 القرر رقـ  289المؤرخ في  07سبتمبر .2010ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارت ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيارت في ميدان " عموم األرض والكون"
طبيعة
التخصص
الفرع
الميدان
عموـ األرض والكوف
أ
جيولوجيا تطبيقية  :ىيدروجيولوجيا
جيولوجيا
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قـرار رقم  1468مؤرخ في  15سبتمبر ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة تيزي وزو في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  01أوت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 139-89ّ
المتمـ،
1984و المتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  18ربيع األ ّوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر ،2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس ،2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  01جويمية  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 149ّ
الجامعية  2010–2009بجامعة تيزؼ وزو،
المؤرخ في  04سبتمير  2011والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 543ّ
الجامعية  2012–2011بجامعة تيزؼ وزو،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « عموـ األرض والكوف« لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يـقـــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو ،في ميداف "
عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أ حكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .و في
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة تيزؼ وزو،
بموجب:
 القرر رقـ  149المؤرخ في  01جويمية ،2009 القرر رقـ  543المؤرخ في  04سبتمبر .2011ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيزؼ وزوّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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الميدان

حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تيزي وزو
في ميدان " عموم األرض والكون"
الفرع

عموـ األرض والكوف

جيولوجيا

التخصص
جيولوجيا تطبيقية :جيولوجيا المصادر المعدنية
جيولوجيا تطبيقية :ىيدروجيولوجيا
جيولوجيا أساسية :تراصف  -رسوبية

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1469مؤرخ في  15سبتمبر ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة تممسان في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 138-89ّ
المتمـ،
 1989والمتضمف إنشاء جامعة تممساف،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر ،2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس ،2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  07أوت  2008والمتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية ومينية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ 164ّ
بعنواف السنة الجامعية  2008–2007بجامعة تممساف ،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «عموـ األرضوالكوف» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 ب ناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،في ميداف "
عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة

المادة
المادة
المادة

 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف " عموـ األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة تممساف ،بموجب:
 القرر رقـ  164المؤرخ في  07أوت .2008ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تممسافّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تممسان
في ميدان " عموم األرض والكون"
التخصص
الفرع
الميدان
جيولوجيا تطبيقية  :ىيدروجيولوجيا
عموـ األرض والكوف
جيولوجيا
جيولوجيا أساسية  :جيولوجيا عامة
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طبيعة
أ
أ
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قـرار رقم  1470مؤرخ في  15سبتمبر ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 210-84ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر ،2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس ،2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  06ماؼ  2009والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 92ّ
الجامعية  2009–2008بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،
المؤرخ في  24سبتمير  2013والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة
 وبمقتضى القرار رقـ 693ّ
الجامعية  2014–2013بجامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ األرض والكوف"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرررقـ  116المؤرخ في 20أكتوبر  2005والمتضمف تحديد قائمة مؤسسات التعميـ العالي المؤىمةلضماف تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس " نظاـ جديد" لمسنة الجامعية  ، 2006-2005المعدؿ،
 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يـقــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ
والتكنولوجيا ،في ميداف " عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة ىوارؼ بومديف

لمعموـ والتكنولوجيا ،بموجب:
 القرر رقـ  92المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرر رقـ  693المؤرخ في  24سبتمبر ،2013 المقرر رقـ  116المؤرخ في  20أكتوبر .2005ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجياّ ،
يخصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمةبعنوان جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولوجيا
في ميدان " عموم األرض والكون"
الفرع

الميدان

جغرافيا وتييئة اإلقميـ

عموـ األرض والكوف

جيولوجيا

التخصص

تييئة اإلقميـ
جمورفولوجيا
جيولوجيا تطبيقية  :جيولوجيا المصادر المعدنية
جيولوجيا تطبيقية  :جيولوجيا بحرية
جيولوجيا تطبيقية  :جيوتقني
جيولوجيا تطبيقية  :ىيدروجيولوجيا
جيولوجيا أساسية  :عمـ البتروؿ
جيولوجيا أساسية  :تراصف  -رسوبية
جيولوجيا أساسية  :التكتونية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1471مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان المركز الجامعي لتمنراست في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
مؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ  05-99ال ّّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16أوت سنة 2005
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 301-05ّ
والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتمنراست،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر ،2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس ،2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  178المؤرخ في  01جويمية  2009والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2010-2009بالمركز الجامعي تمنراست،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « عموـ األرض والكوف« لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يـقـــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي تمنراست،
في ميداف " عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي تندوؼ،
بموجب:
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 القرار رقـ  178المؤرخ في  01جويمية .2009ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي تمنراست ّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لتمنراست
في ميدان " عموم األرض والكون"

الميدان

عموـ األرض والكوف

الفرع

التخصص

جيولوجيا

جيولوجيا تطبيقية  :جيولوجيا المصادر المعدنية

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1472مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان المركز الجامعي لتندوف في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 303-11ّ
 2011والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼ ،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر ،2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس ،2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  700المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2014-2013بالمركز الجامعي تندوؼ،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « عموـ األرض والكوف« لنيل شيادة الميسانسوشيادة الماستر،
 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يـقــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف المركز الجامعي تندوؼ ،في
ميداف " عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف المركز الجامعي تندوؼ،
بموجب:
 القرار رقـ  700المؤرخ في  24سبتمبر .2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي تندوؼ ّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان المركز الجامعي لتندوف
في ميدان " عموم األرض والكون"

الميدان
عموـ األرض والكوف

الفرع
جيولوجيا

التخصص
جيولوجيا تطبيقية  :ىيدروجيولوجيا

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1474مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة
بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان "رياضيات واعالم آلي"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 208-01ّ
2001الذؼ يحدد صبلحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  4يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 247-12ّ
المتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  217المؤرخ في  01جويمية  2009المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2010-2009بالمركز الجامعي بخميس مميانة ،المعدؿ،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 وبمقتضى القرار رقـ  737المؤرخ في  12أوت  2014المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنة الجامعية 2015-2014بجامعة خميس مميانة،
 وبمقتضى القرار رقـ  873المؤرخ في  03أكتوبر  2015المتضمف تأىيل الماستر المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2016-2015بجامعة خميس مميانة،
 وبمقتضى القرار رقـ  771المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف «رياضيات واعبلـآلي» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى القرار رقـ  1288المؤرخ في  09أوت  2016المتضمف مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمةبعنواف السنة الجامعية  2017-2016بجامعة خميس مميانة،
 وبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لنواب مدراء الجامعات المػكمفوف بالبيداغوجية ورؤساءالمجاف البيداغوجيةالوطنية لممياديف ممدد إلى األمناء الدائموف لمندوات الجيوية المتعمقة بمواءمة الماسػػتر ،الذؼ انعقد يومي – 20
 21فيفرؼ  2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الوسط (جػامعة البميدة  ،)1و 25 - 24فيفرؼ
 2016عمى مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الشػرؽ (جػامعة قسنطينة  )2و 28 - 27فيفرؼ  2016عمى
مستوػ مقػر الندوة الجيوية لجػامعات الغرب (جػامعة وىػراف ،)1
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " رياضيات واعبلـ آلي " ،المتضمف المصادقةعمى مواءمة الماستر المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة األغواط بتاريخ  28-27أفريل .2016
يقــــــرر

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة ،في
ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الماستر قبل تطبيق ىذا القرار .
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الماستر ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الماستر الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة

المادة
المادة
المادة

 :3تمغى التخصصات في الماستر ميداف "رياضيات واعبلـ آلي" ،المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة،
بموجب:
 القرار رقـ  217المؤرخ في  01جويمية  ،2009المعدؿ القرار رقـ 737المؤرخ في  12أوت 2014 القرار رقـ  873المؤرخ في  03أكتوبر 2015 القرار رقـ  1288المؤرخ في  09أوت 2016 :4يمغى القرار رقـ  1288المؤرخ في  09أوت . 2016
ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :5يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
 :6يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانةّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مواءمة التكوينات في الماستر المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة
في ميدان «رياضيات واعالم آلي»
التخصص
الفرع
الميدان
ىندسة برمجية واألنظمة الموزعة
إعبلـ آلي
رياضيات واعبلـ آلي
تحميل رياضي و تطبيقات
رياضيات

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1474مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة عنابة في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984المتعمق
 وبمقتضى المرسوـ رقـ 214-84ّ
المتمـ،
بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13ال ّمؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى القرار رقـ  123المؤرخ في  20جواف  2007والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس األكاديمية والمينيةالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2007-2006بجامعة عنابة،
 بمقتضى القرار رقـ  181المؤرخ في  01جويمية  2009والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2010-2009بجامعة عنابة،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف " عموـ األرض والكوف" لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرر رقـ  116المؤرخ في  20أكتوبر  2005والمتضمف تحديد قائمة مؤسسات التعميـ العاليالمؤىمة لضماف تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس " نظاـ جديد" لمسنة الجامعية  ، 2006-2005المعدؿ،
 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يقــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،في ميداف
"عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة

المادة

المادة
المادة

 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف " عموـ األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة عنابة ،بموجب:
 القرار رقـ  123المؤرخ في  20جواف ،2007 القرار رقـ  181المؤرخ في  01جويمية ،2009 المقرررقـ  116المؤرخ في 20أكتوبر .2005ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة عنابةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة عنابة
في ميدان " عموم األرض والكون"
التخصص
الفرع
الميدان
تييئة اإلقميـ
جغرافيا وتييئة اإلقميـ
جيولوجيا تطبيقية  :جيولوجيا المصادر المعدنية
عموـ األرض والكوف
جيولوجيا تطبيقية  :ىيدروجيولوجيا
جيولوجيا
جيولوجيا أساسية  :تراصف  -رسوبية

طبيعة
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1475مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة باتنة 2في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  24رمضاف عاـ  1436الموافق  11يوليو 2015
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 180-15ّ
يتضمف إنشاء جامعة باتنة ،2
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  124المؤرخ في  20جواف  2007والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس األكاديمية والمينيةالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2007-2006بجامعة باتنة،

 بمقتضى القرار رقـ  78المؤرخ في  06ماؼ  2009والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بجامعة باتنة،

 بمقتضى القرار رقـ  243المؤرخ في  01أكتوبر  2012والمتضمف تأىيل شيادة اليسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2013-2012بجامعة باتنة،

 بمقتضى القرار رقـ  654المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل شيادة اليسانس المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2014-2013بجامعة باتنة،

 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « عموـ األرض والكوف« لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
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 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يـقـــــــرر

المادة
المادة

المادة

المادة
المادة

األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة باتنة  ،2في ميداف
"عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
:2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إج ارء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف " عموـ األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة باتنة  ،بموجب:
 القرار رقـ  124المؤرخ في  20جواف ،2007 القرار رقـ  78المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  243المؤرخ في  01أكتوبر ،2012 القرار رقـ  654المؤرخ في  24سبتمبر ،2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة باتنة 2
في ميدان " عموم األرض والكون"
التخصص
الفرع
الميدان
تييئة اإلقميـ
تسيير المخاطر ،البيئة وأمف مدني
جغرافيا وتييئة اإلقميـ
طبوغرافيا وجيوماتيكية
عموـ األرض والكوف
جيولوجيا تطبيقية  :جيوتقني
جيولوجيا تطبيقية  :ىيدروجيولوجيا
جيولوجيا
جيولوجيا أساسية  :تراصف  -رسوبية
جيولوجيا أساسية  :التكتونية
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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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طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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قـرار رقم  1476مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة الشمف في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  02جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 209-01ّ
المتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة الشمف ،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  663المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2014-2013بجامعة الشمف،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « عموـ األرض والكوف« لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يـقـــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،في ميداف
"عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
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يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة الشمف ،بموجب:
 القرار رقـ  663المؤرخ في  24سبتمبر ،2013ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الشمفّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة الشمف
في ميدان " عموم األرض والكون"
التخصص
الفرع
الميدان
عموـ األرض والكوف
جيولوجيا أساسية  :تراصف  -رسوبية
جيولوجيا

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1477مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة قسنطية 1في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  24ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق  18غشت سنة 1984
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 213-84المتمـ،
المتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة 1وسيرىا،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
لمتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012و اّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  92المؤرخ في  20جواف  2007والمتضمف تسوية شيادات الميسانس األكاديمية والمينيةالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية ،2005-2004
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى القرار رقـ  330المؤرخ في  08سبتمبر  2010والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2011-2010بجامعة قسنطينة،

 بمقتضى القرار رقـ  664المؤرخ في  24سبتمبر  2013والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2014-2013بجامعة قسنطينة ،1

 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « عموـ األرض والكوف« لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر

،2014

 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015

 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016

يـقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة  ،1في ميداف
"عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة قسنطينة،1
بموجب:

 -الق ارر رقـ  92المؤرخ في  20جواف ،2007

 القرار رقـ  330المؤرخ في  08سبتمبر ،2010 -القرار رقـ  664المؤرخ في  24سبتمبر .2013

ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قسنطينة ّ ،1
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الميدان

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قسنطينة 1
في ميدان " عموم األرض والكون"
الفرع

جغرافيا وتييئة اإلقميـ
عموـ األرض والكوف

جيولوجيا

التخصص
تييئة اإلقميـ
طبوغرافيا وجيوماتيكية
جيولوجيا تطبيقية  :جيولوجيا المصادر المعدنية
جيولوجيا تطبيقية  :جيوتقني
جيولوجيا تطبيقية  :ىيدروجيولوجيا
جيولوجيا أساسية  :تراصف  -رسوبية
جيولوجيا أساسية  :التكتونية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1478مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة قالمة في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  30جمادػ الثانية عاـ  1422الموافق  18سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 273-01ّ
المتمـ،
 2001والمتضمف إنشاء جامعة قالمة،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر ،2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس ،2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « عموـ األرضوالكوف» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 بمقتضى القرار رقـ  85المؤرخ في  06ماؼ  2009والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بجامعة قالمة،
 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يـقــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة قالمة  ،في ميداف
"عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة

المادة
المادة
المادة

 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف " عموـ األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة قالمة  ،بموجب:
 القرر رقـ  85المؤرخ في  06ماؼ .2009ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة قالمة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة قالمة
في ميدان " عموم األرض والكون"
التخصص
الفرع
الميدان
عموـ األرض والكوف
جيولوجيا تطبيقية  :ىيدروجيولوجيا
جيولوجيا

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1479مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة جيجل في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  1424الموافق  22يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 258-03ّ
المتمـ،
 2003والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ األرض والكوف"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرررقـ  116المؤرخ في 20أكتوبر  2005والمتضمف تحديد قائمة مؤسسات التعميـ العالي المؤىمةلضماف تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس " نظاـ جديد" لمسنة الجامعية  ، 2006-2005المعدؿ،
 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الم يسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يـقـــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،في ميداف
"عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة جيجل ،بموجب:
 المقرر رقـ  116المؤرخ في  20أكتوبر .2005ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة جيجل ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة جيجل
في ميدان " عموم األرض والكون"

الميدان

الفرع

عموـ األرض والكوف

جيولوجيا

التخصص
جيولوجيا تطبيقية  :جيولوجيا المصادر المعدنية
جيولوجيا تطبيقية  :جيوتقني
جيولوجيا تطبيقية  :ىيدروجيولوجيا

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1480مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة خميس مميانة في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  14رجب عاـ  1433الموافق  04يونيو سنة 2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 247-12ّ
والمتضمف إنشاء جامعة خميس مميانة،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى الق ارر رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر ،2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس ،2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المؤرخ في  20جواف  2007والمتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية ومينية المفتوحة
 وبمقتضى القرار رقـ 115ّ
بعنواف السنة الجامعية  2007–2006بالمركز الجامعي خميس مميانة ،
 بمقتضى القرار رقـ  105المؤرخ في  06ماؼ  2009والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بالمركز الجامعي خميس مميانة ،المعدؿ والمتمـ،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « عموـ األرضوالكوف» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
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 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يـقـــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة ،في
ميداف "عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة خميس مميانة،
بموجب:
 القرر رقـ  115المؤرخ في  20جواف ،2007 القرر رقـ  105المؤرخ في  06ماؼ .2009ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة خميس مميانة ّ ،
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة خميس مميانة
في ميدان " عموم األرض والكون"

الميدان

الفرع

عموـ األرض والكوف

جيولوجيا

التخصص
جيولوجيا تطبيقية  :جيوتقني
جيولوجيا تطبيقية  :ىيدروجيولوجيا

طبيعة
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1481مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة معسكر في ميدان "عموم األرض والكون"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
ؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-09الم ّوالمتضمف إنشاء جامعة معسكر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر ،2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس ،2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  279المؤرخ في  07سبتمبر  2010والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2011-2010بجامعة معسكر،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف « عموـ األرضوالكوف» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يـقـــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،في ميداف
"عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة معسكر ،بموجب:
 القرر رقـ  279المؤرخ في  07سبتمبر .2010ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة معسكرّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة معسكر
في ميدان " عموم األرض والكون"
التخصص
الفرع
الميدان
عموـ األرض والكوف
جيولوجيا تطبيقية  :ىيدروجيولوجيا
جيولوجيا

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1482مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة وىران 2في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  27ذؼ القعدة عاـ  1435الموافق  22سبتمبر سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 261-14ّ
 2014والمتضمف إنشاء جامعة وىراف ،2
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  102المؤرخ في  06ماؼ  2009والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بجامعة وىراف السانيا،
 بمقتضى القرار رقـ  265المؤرخ في  01أكتوبر  2012والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2013-2012بجامعة وىراف،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف عموـ األرض والكوفلنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يـقــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة وىراف ،2في ميداف
"عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة

المادة

المادة
المادة

 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف " عموـ األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة وىراف ،بموجب:
 الق ارر رقـ  102المؤرخ في  06ماؼ ،2009 القرار رقـ  265المؤرخ في  01أكتوبر .2012ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة وىراف ّ ،2
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ

الميدان
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة وىران 2
في ميدان " عموم األرض والكون"
الفرع
جغرافيا وتييئة اإلقميـ

عموـ األرض والكوف

جيولوجيا

التخصص
تييئة اإلقميـ
جيولوجيا تطبيقية  :ىيدروجيولوجيا
جيولوجيا أساسية  :عمـ البتروؿ
جيولوجيا أساسية  :تراصف  -رسوبية
جيولوجيا أساسية  :التكتونية

طبيعة
أ
أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1483مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة ورقمة في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  02جمادػ األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 210-01ّ
 2001والمتضمف إنشاء جامعة ورقمة ،المعدؿ والمتمـ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر ،2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس ،2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  161المؤرخ في  07أوت  2008والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس األكاديمية والمينيةالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2008-2007بجامعة ورقمة،
 بمقتضى القرار رقـ  100المؤرخ في  06ماؼ  2009والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بجامعة ورقمة،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ األرض والكوف"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 بناءا عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندواتالجيوية ،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و04
ديسمبر ،2014
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يـقـــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة ،في ميداف
"عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة ورقمة  ،بموجب:
 القرر رقـ  161المؤرخ في  07أوت ،2008 القرر رقـ  100المؤرخ في  06ماؼ .2009ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
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كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ورقمةّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة ورقمة
في ميدان " عموم األرض والكون"

الميدان

الفرع

عموـ األرض والكوف

جيولوجيا

التخصص
جيولوجيا تطبيقية  :ىيدروجيولوجيا
جيولوجيا أساسية  :جيولوجيا بترولية
جيولوجيا أساسية  :تراصف  -رسوبية

طبيعة
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1484مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة أم البواقي في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  06-09المؤّرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر ،2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس ،2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  99المؤرخ في  06ماؼ  2009والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنواف السنةالجامعية  2009-2008بجامعة أـ البواقي،

 بمقتضى القرار رقـ  285المؤرخ في  07سيتمبر  2010والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2011-2010بجامعة أـ البواقي ،

 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ األرض والكوف"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
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 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر

،2014

 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015

 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،

المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016

يـقـــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي ،في ميداف
"عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.

يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي

ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة أـ البواقي،
بموجب:

 -القرر رقـ  99المؤرخ في  06ماؼ ،2009

 -القرر رقـ  285المؤرخ في  07سيتمير .2010

ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة أـ البواقيّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة أم البواقي
في ميدان " عموم األرض والكون"

الميدان
عموـ األرض والكوف

التخصص

طبيعة

الفرع

جغرافيا وتييئة اإلقميـ

تييئة اإلقميـ

أ

جيولوجيا

جيولوجيا أساسية  :تراصف  -رسوبية

أ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
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قـرار رقم  1485مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة سطيف 1في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق  01غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 140-89ّ
المتمـ،
1989المتضمف إنشاء جامعة سطيف ،
ّ
المعدؿ و ّ
لمؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  265-08ا ّالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
و
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  162المؤرخ في  07أوت  2008والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس األكاديمية والمينيةالمفتوحة بعنواف السنة الجامعية  2008-2007بجامعة سطيف،
 بمقتضى القرار رقـ  524المؤرخ في  04سبتمبر  2011والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2012-2011بجامعة سطيف،
 بمقتضى القرار رقـ  1017المؤرخ في  13أكتوبر  2015والمتضمف تأىيل شيادة اليسانس المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2016-2015بجامعة سطيف ،1
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ األرض والكوف"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يـقـــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سطيف ،1في ميداف
"عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ 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 األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة سطيف،1
بموجب:

 القرار رقـ  162المؤرخ في  07أوت ، 2008 القرار رقـ  524المؤرخ في  04سبتمبر ،2011 القرار رقـ  1017المؤرخ في  13أكتوبر .2015ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سطيفّ ،1
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سطيف 1
الميدان

في ميدان " عموم األرض والكون"

الفرع

طبيعة

التخصص

جغرافيا وتييئة اإلقميـ

تييئة اإلقميـ

جيولوجيا

جيولوجيا تطبيقية  :جيوتقني

عموـ األرض والكوف

أ

جيولوجيا تطبيقية :جيولوجيا المصادر المعدنية

أ

جيولوجيا تطبيقية :ىيدروجيولوجيا

أ

أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1486مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة سيدي بمعباس في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ
ّ
العالي،المعدؿ و ّ

 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  29ذؼ الحجة عاـ  1409الموافق أوؿ غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 141-89ّ
 1989والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس ،المعدؿ والمتمـ،
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المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
بيع
ر
18
في
خ
المؤر
77
13
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر ،2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس ،2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  271المؤرخ في  01أكتوبر  2012والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2013-2012بجامعة سيدؼ بمعباس،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ األرض والكوف"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر ،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
يـقـــــرر

المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس ،في
ميداف " عموـ األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.
المادة  :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ

المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إج ارء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
المادة  :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف "عموـ األرض والكوف"المؤىمة بعنواف جامعة سيدؼ بمعباس ،بموجب:
 القرر رقـ  271المؤرخ في  01أكتوبر .2012ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
المادة  :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة سيدؼ بمعباسّ ،
القرار الذؼ 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 ػ ػػ
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ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة سيدي بمعباس
الميدان

عموـ األرض والكوف

في ميدان " عموم األرض والكون"
الفرع

جيولوجيا

التخصص

جيولوجيا تطبيقية  :ىيدروجيولوجيا

طبيعة
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1487مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة
بعنوان جامعة تبسة في ميدان "عموم األرض والكون"
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذؼ الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة 1999
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،ال ّ
معدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19غشت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 265-08ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه؛
ّ
المؤرخ في  07محرـ عاـ  1430الموافق  04يناير سنة 2009
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 08-09ّ
والمتضمف إنشاء جامعة تبسة،
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
المحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ
 بمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر ،2011ّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 بمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس ،2012ّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
 بمقتضى القرار رقـ  335المؤرخ في  08سبتمبر  2010والمتضمف تأىيل شيادة الميسانس المفتوحة بعنوافالسنة الجامعية  2011-2010بجامعة تبسة ،
 بمقتضى القرار رقـ  773المؤرخ في  26جويمية  2016الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ األرض والكوف"لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبمقتضى المقرر رقـ  116المؤرخ في  20أكتوبر  2005والمتضمف تحديد قائمة مؤسسات التعميـ العاليالمؤىمة لضماف تكوينات عميا لنيل شيادة الميسانس " نظاـ جديد" لمسنة الجامعية  ،2006-2005المعدؿ،
 بناء عمى محضر اجتماع رؤساء المجاف البيداغوجية الوطنية لممياديف الموسع لؤلمناء الدائميف لمندوات الجيوية،المتضمف إنشاء مرجع االختصاصات في الميسانس ،المنعقد بجامعة سيدؼ بمعباس بتاريخ  03و 04ديسمبر
،2014
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" المتضمف إعداد مرجعتخصصات الميسانس المنعقد بجامعة تممساف ،بتاريخ 15-14أبريل ،2015
 بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف " عموـ األرض والكوف" ،المتضمف دراسة مطابقةتكوينات الميسانس المعروضة مف طرؼ المؤسسات الجامعية ،مع مرجع المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف،
المنعقد بجامعة وىراف  2بتاريخ  08مارس .2016
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يـقـــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنواف جامعة تبسة ،في ميداف "عموـ
األرض والكوف" ،طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة

المادة

المادة
المادة

 :2ال تسرؼ أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الميسانس قبل الشروع في تطبيق التعميـ القاعدؼ
المشترؾ.
يمكف لمطمبة الراغبيف في مواصمة دراساتيـ طبقا لمرجع تخصصات الميسانس ،عبر نظاـ المعابر .وفي
ىذه الحالة ،فإف الوحدات التعميمية المتحصل عمييا سابقا ،تعتبر مكتسبة وتحوؿ في المسار الجديد
المتبع مف طرؼ الطالب ،بعد إجراء مطابقة لوحدات التعميـ مف طرؼ الفرؽ البيداغوجية لتخصصات
الميسانس الموجودة في المؤسسة الجامعية المعنية.
 :3تمغى التخصصات في ليسانس ميداف " عموـ األرض والكوف" ،المؤىمة بعنواف جامعة تبسة  ،بموجب:
 القرر رقـ  335المؤرخ في  08سبتمبر ،2010 المقرر رقـ  116المؤرخ في  20أكتوبر .2005ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :4يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار
ً
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار
 :5يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تبسة ّ ،
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق :مطابقة التكوينات في الميسانس المؤىمة بعنوان جامعة تبسة
الميدان

في ميدان " عموم األرض والكون"
الفرع

طبيعة

التخصص

جغرافيا وتييئة اإلقميـ

تييئة اإلقميـ

جيولوجيا

جيولوجيا تطبيقية  :ىيدروجيولوجيا

عموـ األرض والكوف

جيولوجيا تطبيقية  :جيوتقني

جيولوجيا أساسية  :جيولوجيا عامة

أ
أ
أ
أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد الحجم الساعي األسبوعي
قـرار رقم  1489مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2016
لمتدريس لألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة؛ المعدؿ؛
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  293-01المؤرخ في  13رجب عاـ  1422الموافق ّأوؿ أكتوبر سنة 2001والمتعمق بمياـ التعميـ والتكويف التي يقوـ بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف
المتمـ؛
ّ
عموميوف آخروف باعتبارىا عمبل ثانوياًّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ؛
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة 2008والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي؛ السيما المادة  7منو؛
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
الذؼ ّ
يـقـــــ ّـرر
المادة األولى :طبقا ألحكاـ المادة  7مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ 1429
الموافق  3مايو سنة  ،2008والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد الحجـ الساعي األسبوعي
لمتدريس لؤلستاذ الباحث االستشفائي الجامعي.
المادة  :2يقصد مف خدمة التدريس ،الدروس ،األعماؿ الموجية واألعماؿ التطبيقية التي يؤدييا األستاذ الباحث
االستشفائي الجامعي.
المادة  :3مع مراعاة واجباتو القانونية األساسية ،يوزع الحجـ الساعي السنوؼ المرجعي لمتدريس المحدد في المادة
 7مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة
 ،2008والمذكور أعبله ،والذؼ ينبغي عمى األستاذ الباحث االستشفائي الجامعي تأديتو ،عمى أثنيف
وثبلثيف ( )32أسبوعاَ لمتدريس ،لكل سنة جامعية ،في حدود حجـ ساعي أسبوعي يحدد وفقا لمممحق
المرفق بيذا القرار.
المادة  :4يحدد الحجـ الساعي المرجعي لمتدريس ،كما يأتي:
 ساعة واحدة ( )1دروس ،تقابل ساعة ونصف ساعة أعماؿ موجية، ساعة واحدة ( )1دروس ،تقابل ساعتيف أعماؿ تطبيقية.المادة  :5في حالة القوة القاىرة المؤثرة عمى مدة السنة الجامعية كما ىي محددة في المادة  03أعبله ،ينبغي عمى
مدراء الجامعات تعديل الحجـ الساعي األسبوعي لمتدريس في حدود الحجـ الساعي السنوؼ المحدد وفقا
لممادة  7مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو
سنة  ،2008والمذكور أعبله.
المادة  :6ال يمكف الترخيص لؤلستاذ الباحث االستشفائي الجامعي ممارسة مياـ التعميـ والتكويف ،باعتبارىا عمبل
ثانويا ،إالّ بعد تأدية مجموع الحجـ الساعي لمتدريس المسند لو في مؤسستو األصمية.
ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
المادة  :7يكّمف مدراء الجامعات ،بتطبيق ىذا القرار
ً
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :8ينشر ىذا القرار في النشرة
ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  24سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد الحجم الساعي األسبوعي
ممحق القرار رقم  1489المؤرخ في  24سبتمبر  2016الذي ّ
لمتدريس لألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي

الرتبة

أستاذ استشفائي جامعي

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ"

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "ب"

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

الحجم الساعي األسبوعي لمتدريس

 06ساعات دروس ،تشمل حتما درسين ( )2غير متكررين
 06ساعات دروس ،تشمل حتما درسين ()2غير متكررين
 06ساعات دروس ،تشمل حتما درسين ()2غير متكررين

 06ساعات دروس ،تشمل حتما درسين ()2غير متكررين أو عند
االقتضاء  09ساعات أعمال توجييية أو  12ساعة أعمال تطبيقية

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 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 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 ػػ
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يحدد كيفيات تغيير الحجم الساعي األسبوعي
قـرار رقم  1490مؤرخ في  24سبتمبر ّ ،2016
لمتدريس لألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي الذي يشغل منصبا عاليا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  293-01المؤرخ في  13رجب عاـ  1422الموافق ّأوؿ أكتوبر سنة 2001والمتعمق بمياـ التعميـ والتكويف التي يقوـ بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف
المتمـ،
ّ
عموميوف آخروف باعتبارىا عمبل ثانوياًّ ،
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة

المتمـ؛
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة 2008والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي ،السيما المادة  10منو؛

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ سنة  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي؛
الذؼ ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  1489المؤرخ في في  24سبتمبر  2016الذؼ يحدد الحجـ الساعي األسبوعي لمتدريسلؤلستاذ الباحث االستشفائي الجامعي.

يـقــــــّرر

المادة األولى :طبقا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ
 1429الموافق  3مايو سنة  ،2008والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تغيير
الحجـ الساعي األسبوعي لمتدريس لؤلستاذ الباحث االستشفائي الجامعي الذؼ يشغل منصبا عاليا.

المادة  :2يقصد مف خدمة التدريس ،الدروس ،األعماؿ الموجية واألعماؿ التطبيقية التي يؤدييا األستاذ الباحث
االستشفائي الجامعي.

المادة  :3يحدد المقياس المرجعي لتحديد الحجـ الساعي لمتدريس ،كما يأتي:

 ساعة واحدة ( )1دروس :تقابل ساعة ونصف أعماؿ موجية، -ساعة واحدة ( )1دروس :تقابل ساعتيف أعماؿ تطبيقية.

المادة  :4مع مراعاة واجباتو القانونية األساسية ،يحدد الحجـ الساعي األسبوعي لمتدريس لؤلستاذ الباحث
االستشفائي الجامعي الذؼ يشغل منصبا عاليا ىيكميا أو وظيفيا في مؤسستو ،بثبلث ( )3ساعات

خدمة تدريس مف الدروس أو أربعة ساعات ونصف ( )4.30أعماؿ موجية أو ستة ( )6ساعات أعماؿ

تطبيقية ،حسب الحالة.

يسرؼ ىذا الحجـ الساعي لسنة جامعية تتكوف مف اثنيف وثبلثيف ( )32أسبوعا.

المادة  :5في حالة القوة القاىرة المؤثرة عمى مدة السنة الجامعية ينبغي عمى رؤساء مؤسسات التعميـ العالي
تعديل الحجـ الساعي األسبوعي لمتدريس.
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المادة  :6عمبل بأحكاـ الفقرة  3مف المادة  10مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني
عاـ  1429الموافق  3مايو سنة  2008والمذكور أعبله ،ال يرخص األستاذ الباحث االستشفائي
الجامعي الذؼ يشغل منصبا عاليا ىيكميا أو وظيفيا ممارسة مياـ التعميـ والتكويف باعتبارىا عمبل ثانويا
في أية مؤسسة جامعية.
المادة  :7يكّمف مدراء الجامعات ،بتطبيق ىذا القرار ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :8ينشر ىذا القرار في النشرة
ّ
حـرر بالجزائر في  24سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد كيفيات تكييف الحجم الساعي لمتدريس
قـرار رقم  1491مؤرخ في  24سبتمبرّ ،2016
لألستاذ المساعد االستشفائي الجامعي في طور تحضير شيادة دكتور في العموم الطبية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  200-74المؤرخ في أوؿ أكتوبر  1974والمتضمف إنشاء شيادة دكتور في العموـ الطبية، وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125 -15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة 2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة؛ المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  293-01المؤرخ في  13رجب عاـ  1422الموافق ّأوؿ أكتوبر سنة 2001والمتعمق بمياـ التعميـ والتكويف التي يقوـ بيا أساتذة التعميـ والتكويف العالييف ومستخدمو البحث وأعواف
المتمـ،
ّ
عموميوف آخروف باعتبارىا عمبل ثانوياًّ ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2003الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  1429الموافق  3مايو سنة 2008والمتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي؛ السيما المادة  8منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  1489المؤرخ في في  24سبتمبر  2016الذؼ يحدد الحجـ الساعي األسبوعي لمتدريسلؤلستاذ الباحث االستشفائي الجامعي.
يـقـــــ ّـرر
المادة األولى :طبقا ألحكاـ المادة  8مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  129-08المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ
 1429الموافق  3مايو سنة  ،2008والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كيفيات تكييف
الحجـ الساعي لمتدريس لؤلستاذ المساعد االستشفائي الجامعي في طور تحضير شيادة دكتور في
العموـ الطبية.
المادة  :2يقصد مف خدمة التدريس ،الدروس ،األعماؿ الموجية واألعماؿ التطبيقية التي يؤدييا األستاذ المساعد
االستشفائي الجامعي.
المادة  :3مع مراعاة واجباتو القانونية األساسية ،يكيف الحجـ الساعي األسبوعي لمتدريس لؤلستاذ المساعد
االستشفائي الجامعي المسجل بانتظاـ مف أجل تحضير شيادة دكتور في العموـ الطبية ،كما يأتي:
 يخفض بػ  % 25خبلؿ السنوات األولى والثانية والثالثة مف التسجيل في الدكتوراه، يخفض بػ  % 50عند سنة إنياء األطروحة مرة واحدة غير قابمة لمتجديد.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة

المادة
المادة
المادة
المادة
المادة

 :4حرصا عمى عدـ اإلخبلؿ برزنامة الدروس المبرمجة لمسنة الجامعية ،يوجو طمب االستفادة مف تكييف
الحجـ الساعي األسبوعي لمتدريس لؤلستاذ المساعد االستشفائي الجامعي الذؼ يحضر شيادة دكتور في
العموـ الطبية نياية السنة الجامعية المؤداة إلى رئيس القسـ مرفقا ببرنامج انجاز األطروحة مشفوعا برأؼ
األستاذ المشرؼ عمى األطروحة.
يعرض رئيس القسـ طمب تكييف الحجـ الساعي األسبوعي لمتدريس عمى المجنة العممية لمقسـ ،إلبداء
الرأؼ ،خبلؿ ثمانية ( )8أياـ ابتداء مف تاريخ إيداع الطمب ،ويبمغ المعني بالرأؼ المتخذ فورا.
 :5في حالة رفض الطمب ،يمكف المعني رفع تظمـ لممجمس العممي لمكمية ،الذؼ يفصل فيو في أجل ثبلثيف
( )30يوما ابتداء مف تاريخ إيداعو.
 :6ال يرخص األستاذ المساعد االستشفائي الجامعي المستفيد مف تكييف الحجـ الساعي األسبوعي
لمتدريس ممارسة مياـ التعميـ والتكويف باعتبارىا عمبل ثانويا في أية مؤسسة جامعية.
 :7تحدد كيفيات تطبيق ىذا القرار ،عند االقتضاء ،مف طرؼ وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
ابتداء مف السنة الجامعية .2017-2016
 :8يكّمف مدراء الجامعات ،بتطبيق ىذا القرار
ً
الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 :9ينشر ىذا القرار في النشرة
ّ
حـرر بالجزائر في  24سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1492مؤرخ في  24سبتمبر  ،2016يتمم القرار رقم  1223المؤرخ في  07ديسمبر 2015
الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  299-05المؤرخ في  11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنة 2005الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره ،السيما المادة  10منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  303-11المؤرخ في  22رمضاف عاـ  1432الموافق  22غشت سنة 2011المتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼ،المتمـ ،السيما المادة  2منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.
 وبمقتضى القرار رقـ  1223المؤرخ في  07ديسمبر 2015الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارةالمركز الجامعي بتندوؼ.
يـقـــــرر
المادة األولى :بتمـ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  1223المؤرخ في  07ديسمبر ،2015والمذكور أعبله ،كما ىو
محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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 -1األعضاء المعينون:
االسم والمقب

دحماوؼ عبدهللا
كبير عبدالكريـ
بوصبيعات سكتو
زواوؼ طيب
بريـ فييـ
مكي جموؿ
معيف ابراىيـ
خالدؼ دمحم
موالؼ عمار براىيـ
روينة عبدهللا
خالدؼ بمخير

قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوف
الصفة
رئيسا
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

القطاع

ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي،
ممثل الوزير المكمف بالمالية،
ممثمة الوزيرة المكمفة بالتربية الوطنية،
ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف،
ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ،
ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي،
ممثل الوزير المكمف بالتجارة،
ممثل الوزير المكمف بالعدؿ،
ممثل الوزير المكمف بالصناعة والمناجـ،
ممثل الوزير المكمف بالثقافة،
ممثل الوالي.

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1493مؤرخ في  24سبتمبر  ،2016يعدل القرار رقم  385المؤرخ في  22ماي  ،2014يحدد
القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادػ الثانية عػاـ  1422الموافػق  18سػبتمبر سػنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  3منو،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  77 – 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير سػ ػنة ،2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػ ػػى الق ػ ػرار رقػ ػػـ  136المػ ػػؤرخ فػ ػػي  2مػ ػػارس  2011والمتضػ ػػمف إنشػ ػػاء األقسػ ػػاـ المكونػ ػػة لكميػ ػػة العمػ ػػوـاالقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة المسيمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  385المؤرخ في  22ماؼ  ،2014الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمػوـاإلقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة المسيمة.
يـقرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالق ارر رقـ  385المؤرخ في  22ماؼ  ،2014والمذكػور أعبله ،كماىو محدد
في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  24سبتمبر 2016
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قائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة المسيمة
الصفة
اإلسم والمقب
عميد الكمية ،رئيسا
برحومة عبد الحميد
رئيس المجمس العممي لمكمية
شريط صبلح الديف
رئيس قسـ العموـ التجارية
لقرؼ عبد الرحماف
رئيس قسـ العموـ اإلقتصادية
عيشاوؼ عمي
رئيس قسـ عموـ التسيير
مير أحمد
رئيس قسـ العموـ المالية والمحاسبة
بف واضح الياشمي
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ التجارية
فرحات عباس
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ التجارية
قاسمي السعيد
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ اإلقتصادية
بوجبلؿ دمحم
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عموـ التسيير
قاسمي كماؿ
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عموـ التسيير
شريف مراد
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ المالية والمحاسبة
خبابة عبد هللا
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ العموـ المالية والمحاسبة
سعيدؼ يحي
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
سعودؼ عبد الصمد
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
بيصار عبد المطمب
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
بف صوشة التومي
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
حفيظي ميمود
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العموـ التجارية
كريبع حسيف
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العموـ اإلقتصادية
صالح نصر الديف
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ عموـ التسيير
شيكوش مسعود
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ جدع مشترؾ SEGC
طرشي ببلؿ
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ العموـ المالية والمحاسبة
سبلمي إسبلـ
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قـرار رقم  1494مؤرخ في  24سبتمبر  ،2016يعدل القرار رقم  384المؤرخ في  22ماي 2014
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المسيمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادػ الثانية عػاـ  1422الموافػق  18سػبتمبر سػنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  3منو،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  77 – 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتض ػػى القػ ػرار رق ػػـ  462الم ػػؤرخ ف ػػي  13ديس ػػمبر  2012والمتض ػػمف إنش ػػاء األقس ػػاـ المكون ػػة لكمي ػػة العم ػػوـاإلنسانية واالجتماعية بجامعة المسيمة،
 وبمقتضى القرار رقـ  384المؤرخ في  22ماؼ ، 2014الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية العمػوـاإلنسانية واالجتماعية بجامعة المسيمة.
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يـقـــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالق ارر رقـ  384المؤرخ في  22ماؼ  ،2014والمذكػور أعبله ،كماىو محدد

في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  24سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة المسيمة

اإلسم والمقب

الصفة

بف يمينة سعيد

عميد الكمية ،رئيسا

زروخي الدراجي

رئيس المجمس العممي لمكمية

مخموؼ ناجح

رئيس قسـ عمـ االجتماع

جويبة عبد الكامل

رئيس قسـ التاريخ

بوعزيز بوبكر

رئيس قسـ عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ

مقورة جموؿ

رئيس قسـ الفمسفة

عمور عمر

رئيس قسـ عمـ النفس

اسماعيمي يامنة

مديرة مخبر

مقبلتي عبد هللا

مدير مخبر

رواجعية أحمد

مدير مخبر

عكة زكرياء

مدير مخبر

عزوز عبد الناصر

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـ االجتماع

لميش صالح

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التاريخ

بف قبس عيسى

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التاريخ

خوني ضيف هللا

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الفمسفة

حميدؼ لخضر

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الفمسفة

بودربالة دمحم

ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ عمـ النفس

إبراىيمي سامية

ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ عمـ النفس

مكفس عبد المالؾ

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف

بوقزولة عبد المالؾ
تروني منى

طالب عبد الرحيـ
مكاوؼ عاشور
طرشي عمر
بوصبلح ببلؿ
بدر الديف لخضر
بف عيسى عبد الحكيـ

ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل
ممثل

منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب
منتخب

عف
عف
عف
عف
عف
عف

المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
الطمبة لقسـ عمـ االجتماع
الطمبة لقسـ التاريخ
الطمبة لقسـ عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ
الطمبة لقسـ الفمسفة
الطمبة لقسـ عمـ النفس
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قـرار رقم  1495مؤرخ في  24سبتمبر  ،2016يعدل القرار رقم  388المؤرخ في  22ماي 2014
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا بجامعة المسيمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادػ الثانية عػاـ  1422الموافػق  18سػبتمبر سػنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  3منو،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  77–13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضػػى القػرار رقػػـ  460المػػؤرخ فػػي  13ديسػػمبر  2012والمتضػػمف إنشػػاء األقسػػاـ المكونػػة لكميػػة التكنولوجيػػابجامعة المسيمة،
 وبمقتضػػى الق ػرار رق ػػـ  388المػػؤرخ ف ػػي  22مػػاؼ ، 2014ال ػػذؼ يحػػدد القائم ػػة االسػػمية ألعض ػػاء مجمػػس كمي ػػةالتكنولوجيا بجامعة المسيمة.
يـقـــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالق ارر رقـ  388المؤرخ في  22ماؼ  ،2014والمذكػور أعبله ،كماىو محدد
في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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بيبي مكي
خميسة دمحم
ركبي منصور
بعمي العيد
لحمادؼ عز الديف
برابح فؤاد
لعجاؿ دمحم
بف الشيخ دمحم
بو عمارة دمحم
بدار الميمود
بف عالية ليمى
بف سميماف طارؽ
زغبلش سمير

حـرر بالجزائر في  24سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس كمية التكنولوجيا بجامعة المسيمة
الصفة

عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية
رئيس قسـ اليندسة المدنية
رئيس قسـ الرؼ
رئيس قسـ اليندسة الكيربائية
رئيس قسـ اإللكترونيؾ
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
مديرة مخبر
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الكيربائية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الكيربائية
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ناصرؼ عبد الغاني
رحموني زيف العابديف
بوعبدهللا خضير
حصباية محمود
شيكوؾ جماؿ
حسيني عبد السبلـ
سمماني دمحم
إحدادف نبيمة
مخموفي ليمى
عيش إسحاؽ
والي صداـ حسيف
بكور عبد الباسط
بيبي دمحم الطيب
ويفي حساـ
دشوشة سالـ

ممثل منتخبة عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة المدنية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ الرؼ
ممثل منتخبة عف األساتذة لقسـ الرؼ
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكترونيؾ
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإللكترونيؾ
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ اليندسة الميكانيكية
ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اإللكترونيؾ
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة الكيربائية
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ الرؼ
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة المدنية
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اليندسة الميكانيكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1496مؤرخ في  24سبتمبر  ،2016يعدل القرار رقم  386المؤرخ في  22ماي 2014
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة المسيمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادػ الثانية عػاـ  1422الموافػق  18سػبتمبر سػنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  3منو،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  77 – 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتض ػػى القػ ػرار رق ػػـ  458الم ػػؤرخ ف ػػي  13ديس ػػمبر  2012والمتض ػػمف إنش ػػاء األقس ػػاـ المكون ػػة لكمي ػػة اآلدابوالمغات بجامعة المسيمة،
 وبمقتضػػى الق ػرار رق ػػـ  386المػػؤرخ ف ػػي  22مػػاؼ ، 2014ال ػػذؼ يحػػدد القائم ػػة االسػػمية ألعض ػػاء مجمػػس كمي ػػةاآلداب والمغات بجامعة المسيمة.
يـقـــــرر
المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالق ارر رقـ  386المؤرخ في  22ماؼ  ،2014والمذكػور أعبله ،كماىو محدد
في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا 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 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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اإلسم والمقب

بف يحي عباس
عقاب بمخير
ختيـ عزوز
سميتاف كماؿ
الجموعي دمحم صابر
شناف قويدر
بوطابع العمرؼ
بوخالفة فتحي
دلوـ دمحم
شناف قويدر
خرشي لخضر
بوخمط حياة
وىاب خالد
عمروف مصطفى
عمواني رشيد
قصرؼ مسعود
عكة دمحم أصيل
بوخالفة بوثينة

قائمة أعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات بجامعة المسيمة
الصفة

عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لمكمية
رئيس قسـ المغة واألدب العربي
رئيس قسـ اآلداب والمغة الفرنسية
رئيس قسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية
مدير مخبر
مدير مخبر
مدير مخبر
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ المغة واألدب العربي
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ المغة واألدب العربي
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية
ممثمة منتخبة عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ المغة واألدب العربي
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اآلداب والمغة الفرنسية
ممثمة منتخبة عف الطمبة لقسـ اآلداب والمغة اإلنجميزية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1497مؤرخ في  24سبتمبر  ،2016يعدل القرار رقم  389المؤرخ في  22ماي 2014
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  279-03المؤرخ في  24جمادػ الثانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة ،2003الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ ،السيما المادتاف  37و 39منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  274-01المؤرخ في  30جمادػ الثانية عػاـ  1422الموافػق  18سػبتمبر سػنة ،2001والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة ،المعدؿ والمتمـ ،ال سيما المادة  3منو،
 وبمقتض ػػى المرس ػػوـ التنفي ػػذؼ رق ػػـ  77 – 13الم ػػؤرخ ف ػػي  18ربي ػػع األوؿ ع ػػاـ  1434المواف ػػق  30ين ػػاير س ػػنة ،2013الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبمقتضى القرار رقـ  52المؤرخ في  24فيفرؼ  ،2010والمتضػمف إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعيػد عمػوـ وتقنيػاتالنشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيمة ،
 وبمقتضى القرار رقـ  389المؤرخ في  22ماؼ ، 2014الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس معيد عمػوـوتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيمة.
يـقـــــرر
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

1270

المادة األولى :يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالق ارر رقـ  389المؤرخ في  22ماؼ  ،2014والمذكػور أعبله ،كماىو محدد
في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اإلسم والمقب

حـرر بالجزائر في  24سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

قائمة أعضاء مجمس معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيمة

بوسكرة أحمد
عمريو زىير
بف رجـ أحمد
مقاؽ كماؿ
بكة فارس
رحمي مراد
بوخرص رمضاف
شوية بوجمعة
مرنيز أمنة
صدراتي حبيب
خريزؼ عبد اليادؼ
اماف هللا عبد الرشيد
بوجميدة حساف
زواؽ دمحم
خوجة عادؿ
جبلؿ صبلح
بف التومي ببلؿ
غضباف جماؿ
معيوؼ عبد الرحماف
برابح إدرسي
بشيرؼ حمزة
بمقاسـ عبد المبلوؼ
عبلؿ عماد الديف

الصفة

عميد الكمية ،رئيسا
رئيس المجمس العممي لممعيد
رئيس قسـ اإلدارة والتسيير الرياضي
رئيس قسـ التدريب الرياضي
رئيس قسـ التربية البدنية
رئيس قسـ النشاط الرياضي المكيف
مدير مخبر
مدير مخبر
ممثمة منتخبة عف األساتذة لقسـ اإلدارة والتسيير الرياضي
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ اإلدارة والتسيير الرياضي
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التدريب الرياضي
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التدريب الرياضي
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ التربية البدنية
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ النشاط الرياضي المكيف
ممثل منتخب عف األساتذة لقسـ النشاط الرياضي المكيف
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف األساتذة المساعديف
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ التدريب الرياضي
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ النشاط الرياضي المكيف
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ اإلدارة والتسيير الرياضي
ممثل منتخب عف الطمبة لقسـ التربية البدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  25سبتمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعــة دمحم البشير اإلبراىيمي برج بوعريريـج
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػميا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصبلحيات وزير التعميـالعالي والبحث العممػي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  244-12المؤرخ في  04جواف سنة  ،2012المتضمف إنشاء جامعػة برجبوعريريج،
ػر لممحضر المؤرخ في  12جػواف سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتذة
 نظػ ػ ػ ًاوالموظفيف اإلدارييف والتقنييف وأعواف الخدمة مع التشكيمة النيائية لمجنػة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة برج
بوعريريج.
يـقـــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة دمحم البشير اإلبراىيمي برج بوعريريج،
المـادة  :2تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون:
 –15محمادؼ عبد الحميـ،
 –13بمبقرة أمينة،
 –17بف خوية رابح،

 –12بف دحماف يزيد،
 –11حمادوش عبد الرحماف،
 –12تواتي ىبلؿ،

 –14لبعير بشير،
 –11عباس سمير،
 –12براىمي بوعبلـ،

 –11يسعد عبد الباقي،

 – 12نويصر رياض،

 –13بف ثامر كمثوـ،

األعضاء اإلضافيون :

المـادة  :3تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ( )14سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار.
المادة  :4يكمػف السيػػد مديػر جامعػػة دمحم البشيػر اإلبراىيمػي برج بوعريريػج ،بتنفيػذ ىػذا القػرار ،الذؼ سينشػر في
النشػرة الرسمية لو ازرة التعميػـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  25سبتمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  25سبتمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى مديريـة الخدمـات الجامعيـة سطيـف – اليضـاب

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويميا،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303-82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسييػر الخدماتاإلجتماعية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصبلحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  84-95المؤرخ في  22مارس سنة  ،1995المتضمف إنشاء الديواف الوطنيلمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو ،المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ  312-03المؤرخ في  14سبتمبر
سنة ،2003
 بمقتضى القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخ في  17فيفرؼ سنة  ،2016يعػدؿ ويتمـ القػرار الوزارؼ المشتػرؾ المػؤرخفي  22ديسمبر سنة  ،2004المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات
الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا،
ػر لممحضر المؤرخ في  13أفريل سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب في لجنػة الخدمات
 نظػ ػ ػ ًااإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية سطيف اليضاب،
 نظػ ػ ػ ػ ار لممحضر المؤرخ في  21أفريل سنة  ،2016المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػمديرية الخدمات الجامعية سطيف اليضاب.
يـقـــــرر

المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية سطيف اليضاب،
المـادة  :2تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ :
األعضاء الدائمون :
 –15شايب راسو عامر،
 –13كوسة فتيحة،

األعضاء اإلضافيون :

 –15تواتي سفياف،

 –12عاتي دمحم،
 –11زرىوني ويداد،

 –12جعيدر عبد الرزاؽ،

 –14ببلـ عماد صالح الديف،

 –14شريات جبلؿ،

المـادة  :3تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا القرار،
المادة  :4يكمف السيد مديػر الخدمات الجامعية سطيف اليضاب ،بتنفيذ ىذا القرار ،الذؼ سينشر في النشػرة
الرسمية لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  25سبتمبر 2016

ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد
المؤرخ في  09فيفري 2014
عدل القرار رقم 186
ّ
قرار رقم  1498مؤرخ في  26سبتمبر ّ ،2016
ّ
محمد الصديق بن يحي -جيجل
لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  212-14المؤرخ في  22جمادػ األولى عاـ  5323الموافق  22يوليو سنةالمتمـ،
 2114والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمعدؿ والمت ّمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 521المؤرخ في  12فيفرؼ  2153الذؼ ّ
ّ
لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة جيجل،
المؤرخ في  21جويمية ،2151
محمد الصديق بف يحي -جيجل رقـ 473
ّ
وبناء عمى إرساؿ جامعة ّ
ً -

يقـــــرر
ّ
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ
محمد الصديق بف يحي -جيجل.
السياسية بجامعة ّ
محمد الصديق بف
المادة :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة ّ

يحي -جيجل ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
محمد الصديق بف يحي -جيجل ،كل فيما
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ّ
يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

األستاذ طـاىر حجـار

المؤرخ في  19فيفري 2114
يعدل القرار رقم 186
ممحـــق بالقــرار رقم  1498المؤرخ في  26سبتمبر  ،2116الذي ّ
ّ
محمد الصديق بن يحي -جيجل
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة ّ
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

االسم والمقـب

سمار نصر الديف
كاممي مراد
كريبش نبيل
مسعوداف إلياس
لرقـ رشيد
عثامنة رشيد
بوخيرة حسيف
بمعيفة أميف

خشموف مميكة
بمحيرش حسيف
سميماني السعيد
قريمس عبد الحق
وادؼ رضا

الصفـة

مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ
رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
ّ
عميد الكمية
التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
رئيس قسـ الحقوؽ
رئيس قسـ العموـ السياسية
رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ
رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ السياسية

مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  1499مؤرخ في  26سبتمبر  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم الفالحية بكمية العموم بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
إن وزير التعميم العالي والبحث 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

الثالثي الثالث 2016

1274

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  273-15المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنةالمتمـ،
 2115والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الفبلحية بكمية العموـ بجامعة دمحم
 ًالمؤرخ في  15مارس ،2151
بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفبلحية بكمية العموـ بجامعة دمحم بوضياؼ-
المسيمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفبلحية بكمية العموـ بجامعة دمحم بوضياؼ-
المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار  1499المؤرخ في  26سبتمبر  2116يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم الفالحية بكمية العموم بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
االسم والمقـب
خالدؼ مراد
شرياؼ عبد القادر
بيمولي فيصل
ميمش فاتح
بارش غنية
بف خرباش نجاة
مزراؽ فضيمة
حاج قويدر بوبكر
عمروف عبد الوىاب

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  1500مؤرخ في  26سبتمبر  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم اإلسالمية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
إن وزير التعميم العالي والبحث 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

الثالثي الثالث 2016

1275

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  273-15المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنةالمتمـ،
 2115والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ اإلسبلمية بكمية العموـ اإلنسانية
 ًالمؤرخ في  12مارس ،2151
واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسبلمية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ اإلسبلمية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية
بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار  1511المؤرخ في  26سبتمبر  2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم اإلسالمية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

بف سعيد موسى
الزايدؼ أحمد
رحماني نجية
عتيق موسى
ببلعدة العمرؼ
سرايش الطاىر
بوجمعة حمد
سديد بمخير

الصفـة

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  1501مؤرخ في  26سبتمبر 2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم العموم
المالية والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
إن وزير التعميم العالي والبحث 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

الثالثي الثالث 2016

1276

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  273-15المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنةالمتمـ،
 2115والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة ،ا ّ
لمعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  21جانفي ،2151
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقــــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة.
المادة  :12تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة بكمية العموـ االقتصادية
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :13يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  1511المؤرخ في  26سبتمبر 2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم المالية والمحاسبة بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

سعيدؼ يحي
بف واضح الياشمي
خبابة عبد هللا
عريوة محاد
لعراؼ فائزة
محمودؼ مميؾ
عفيصة عبد الرحماف
قماف مصطفى
بحرؼ عمي

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  1502مؤرخ في  26سبتمبر  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

إن وزير التعميم العالي والبحث 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 التنفيذؼ رقـ  273-15المؤرخ في  41جمادػ الثانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنةالمتمـ،
 2115والمتضمف إنشاء جامعة المسيمة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  17مارس ،2151
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ّ
يـقـــــــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا 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 بوضياؼ -المسيمة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة دمحم بوضياؼ -المسيمة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار  1512المؤرخ في  26سبتمبر  2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة دمحم بوضياف -المسيمة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم والمقـب

سنوسي عمي
عيشاوؼ عمي
بوجبلؿ دمحم
زغبة طبلؿ
صبلح دمحم
لقميطي األخضر
عمارؼ زىير
أوصيف لخضر
سعودؼ عبد الصمد

الصفـة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  1503مؤرخ في  26سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف -ميمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
والمتض ّمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  222-11المؤرخ في  55رجب عاـ  5321الموافق  51غشت سنة 2111الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  213 -12المؤرخ في  1رجب عاـ  5322الموافق  2يوليو سنة  2112والمتضمفإنشاء مركز جامعي بميمة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 171المؤرخ في  52سبتمبر  2154الذؼ ّ
ّ
المعدؿ،
لمعيد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي لميمة،
ّ

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد
 ًالمؤرخ في  13جويمية ،2151
الحفيع بوالصوؼ -ميمة ّ
يقـــــّرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  42مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  222-11المؤرخ في  55رجب عاـ 5321
الموافق  51غشت سنة  ،2111والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد الحفيع
بوالصوؼ -ميمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  1513المؤرخ في  26سبتمبر  ،2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء
المجمس العممي لمعيد العموم والتكنولوجيا بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف -ميمة
االسم والمقـب

مطاطمة نور الديف
كموخ سامي
بوزقاؽ عبد العزيز
كعواش إسماعيل
بوشنيتفة ىشاـ
شباح دمحم
يحي عبد الوىاب
دمحم الصالح عبد الوىاب
مجاني فريدة
فردؼ ابراىيـ
بوبندير عبد الحفيع

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجمس العممي لممعيد
مدير المعيد
رئيس قسـ عموـ الطبيعة والحياة
رئيس قسـ الرياضيات واإلعبلـ اآللي
رئيس قسـ العموـ والتقنيات
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "ب"
الثالثي الثالث 2016
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12
13
14
15
16
17
18

بف سويسي ممتاز
طايع حكيمة
بوفمغة ابراىيـ
بوودف رابح
محزـ عبلؿ
حمرؼ نصر الديف
بوناموس عز الديف

أستاذ محاضر قسـ "ب"
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
أستاذ مساعد قسـ "أ"
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  1504مؤرخ في  26سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف -ميمة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
و
المتضمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  222-11المؤرخ في  55رجب عاـ  5321الموافق  51غشت سنة 2111الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  213 -12المؤرخ في  1رجب عاـ  5322الموافق  2يوليو سنة  2112والمتضمفإنشاء مركز جامعي بميمة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
 ًالمؤرخ في  11جواف ،2151
بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة ّ
يقـــــّرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  42مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  222-11المؤرخ في  55رجب عاـ 5321
الموافق  51غشت سنة  ،2111والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بالمركز الجامعي عبد

الحفيع بوالصوؼ -ميمة.

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق بالقرار رقم  1514مؤرخ في  26سبتمبر  ،2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف -ميمة
االسم والمقـب

الرقم

حراؽ مصباح

1

بوطبلعة دمحم

2

ىبوؿ دمحم

3

مزىود ىشاـ

4

رميمي حمزة

5

عقوف شراؼ

6

بولصباع محمود

7

بوسالـ أبو بكر

8

لطرش جماؿ

9
10
11
12

واضح فواز

برني ميمود

زوارؼ فرحات سميماف

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجمس العممي لممعيد

مدير المعيد

التدرج
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
رئيس قسـ عموـ التسيير
رئيس قسـ العموـ االقتصادية والتجارية

أستاذ محاضر قسـ "ب"

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  1505مؤرخ في  26سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف -ميمة

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
تضمف تعييف أعضاء الحكومةّ ،
والم ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  222-11المؤرخ في  55رجب عاـ  5321الموافق  51غشت سنة 2111الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  213 -12المؤرخ في  1رجب عاـ  5322الموافق  2يوليو سنة  2112والمتضمفإنشاء مركز جامعي بميمة،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 173المؤرخ في  52سبتمبر  2154الذؼ ّ
ّ
المعدؿ،
لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي لميمة،
ّ
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع
 ًالمؤرخ في  13جويمية ،2151
بوالصوؼ -ميمة ّ
يقـــــّرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  42مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  222-11المؤرخ في  55رجب عاـ 5321
الموافق  51غشت سنة  ،2111والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية
ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة.
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المادة  :2ت حدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع
بوالصوؼ -ميمة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ -ميمة ،كل
فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ممحق بالقرار رقم  1515مؤرخ في  26سبتمبر  ،2116الذي يحدد القائمة االسمية ألعضـاء المجمس العممي
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوف -ميمة

االسم والمقـب

لزىر مساعدية

األطرش رابح

طبيش عبد الكريـ

قبايمي عبد الغاني

خميل عبد الكريـ

مجدوب ريمة

بومالي حناف

مسيمي وردة
عامر رضا

بمور ليمى

بف سارؼ مسعود
كريبع نسيمة

بوشوشة مريـ

معزوز عبد الحميـ
خميل سميمة

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجمس العممي لممعيد

مدير المعيد

التدرج والبحث العممي
مدير مساعد مكّمف لما بعد ّ
التدرج
مدير مساعد مكّمف ّ
بالدراسات في ّ
رئيس قسـ المغة واألدب العربي
رئيس قسـ المغات األجنبية

أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
أستاذ محاضر قسـ "أ"

أستاذة محاضرة قسـ "ب"
أستاذ محاضر قسـ "ب"

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

أستاذة مساعدة قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة
مـؤرخ في  26سبتمبر ّ ،2016
قـرار رقـم ّ 1506
لقسـم العمـوم االقتصاديـة بكّمية العموم االقتصاديـة والعمـوم ال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعـة الجزائـر3
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق 24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير
ّ
 2114الذؼ ّ
ىا،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  435-12المؤرخ في  4ذؼ القعدة عاـ  5341الموافق  22أكتوبر سنة 2112المتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ،
و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ  331المؤرخ في 21جواف  2154الذؼ ّالعموـ االقتصادية بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ التّجارية وعموـ التّسيير بجامعة الجزائر،4
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  21أفريل ،2151
والعموـ التّجارية وعموـ التّسيير بجامعة الجزائرّ 4
يقــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة الجزائر.4
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ
المادة ّ :2
التجارية وعموـ التسيير بجامعة الجزائر ،4وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائرّ ،4
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة
مـؤرخ في  26سبتمبر  ،2116الذي ّ
ممحــق بالقــرار رقم ّ 1516
لقسـم العمـوم االقتصاديـة بكّمية العموم االقتصاديـة والعمـوم الّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة الجزائـر3
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستار ،رئيس الّمجنة العممية لمقسـ
كساب عمي
1
رئيسة القسـ
عيدودؼ فاطمة الزىرة
2
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
بمحاج فتيحة
3
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
ببلغ سامية
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بركات أحمد
5
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
كبور رشيدة
6
أستاذة مساعدة قسـ "أ"
قادة دليمة
7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة
مـؤرخ في  26سبتمبر ّ ،2016
قـرار رقـم ّ 1507
لقسـم العمـوم ال ّتجاريـة بكّمية العموم االقتصاديـة والعمـوم ال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعـة الجزائـر3
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير
ّ
 2114الذؼ ّ
ىا،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  435-12المؤرخ في  4ذؼ القعدة عاـ  5341الموافق  22أكتوبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ،
 2112و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ
 وبموجب القرار رقـ  331المؤرخ في 21جواف  2154الذؼ ّالعموـ التّجارية بكمّية العموـ االقتصادية والعموـ التّجارية وعموـ التّسيير بجامعة الجزائر،4
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التّجارية بكمّية العموـ االقتصادية والعموـ
 ًالمؤرخ في  21أفريل .2151
التّجارية وعموـ التّسيير بجامعة الجزائرّ 4
يقــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ التّجاريػة بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ التّجارية
وعموـ التّسيير بجامعة الجزائر.4
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ التّجاريػة بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ
المادة ّ :2
التّجارية وعموـ التّسيير بجامعة الجزائر ،4وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة الجزائرّ ،4
القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مـؤرخ في  26سبتمبر  ،2116الذي ّ
ممحــق بالقــرار رقم ّ 1517
لقسـم العمـوم الّتجاريـة بكّميـة العموم االقتصاديـة والعمـوم الّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة الجزائـر3
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستار ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
كواش خالد
1
رئيس القسـ
معيف أميف السيد
2
أستاذ محاضر قسـ "أ"
دمحمؼ عز الديف
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
حجاف عمر
4
أستاذة محاضرة قسـ "أ"
بكطاش فتيحة
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
جنيدؼ مراد
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بومبالي بشير
7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة
مــؤرخ في  26سبتمبر  ،2016ي ّ
قــرار رقـم ّ 1508
لقسـم عمـوم ال ّتسييـر بكّمية العمـوم االقتصاديـة والعمـوم ال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعة الجزائـر3

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
الذييحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير
2114
ّ
ّ
ىا،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  435-12المؤرخ في  4ذؼ القعدة عاـ  5341الموافق  22أكتوبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة دالي ابراىيـ،
 2112و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبموجب القرار رقـ  337المؤرخ في 21جواف  2154الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـعموـ التّسيير بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ التّجارية وعموـ التّسيير بجامعة الجزائر،4
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ
 ًالمؤرخ في  21أفريل ،2151
التجارية وعموـ التسيير بجامعة الجزائرّ 4
يقــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة  ،2114ا ّ
لمعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التّسيير بكمّية العموـ االقتصادية والعموـ التّجارية
وعموـ التّسيير بجامعة الجزائر.4
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسمعموـ التّسييربكمّية العموـ االقتصادية والعموـ التّجارية
المادة ّ :2
وعموـ التّسييربجامعة الجزائر،4وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،بتطبيقيذا القرار
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعةالجزائرّ ،4
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
ممحــق بالقــرار رقم 1518
المــؤرخ في  26سبتمبر  ،2116الذي ّ
ّ
لقسـم عمـومالّتسييـر بكّمية العمـوم االقتصاديـة والعمـوم الّتجاريـة وعموم الّتسييـر بجامعـة الجزائـر3
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستار ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
غوؿ فرحات
1
رئيسة القسـ
حفيع شبايكي مميكة
2
أستاذ
مزعاش عمي
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
يبالة فريد
4
أستاذ محاضر قسـ "أ"
رجراج أحمد
5
أستاذ محاضرقسـ "ب"
رياض عبد القادر
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
لغواطي يونس
7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم
مـؤرخ في  26سبتمبر ّ ،2016
قـرار رقـم ّ 1509
العمـوم االقتصاديـة بكّميـة العموم االقتصاديـة والعمـوم ال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعـة ابن خمـدون  -تيـارت

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  275-15المؤرخ في  41جمادػ الثّانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
 2115و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير
ّ
 2114الذؼ ّ
ىا،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
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  14جويمية ،2151
والعموـ التّجارية وعموـ التّسيير بجامعة ابف خمدوف -تيارت ّ
يقــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ االقتصاديػة بكمّية العموـ االقتصادية والعموـ
التّجارية وعموـ التّسيير بجامعة ابف خمدوف -تيارت.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ االقتصاديػة بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ
المادة ّ :2
التّجارية وعموـ التّسيير بجامعة ابف خمدوف -تيارت ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو ،بتطبيق
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف -تيارتّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مـؤرخ في  26سبتمبر  ،2116الذي ّ
ممحــق بالقــرار رقم ّ 1519
لقسـم العمـوم االقتصاديـة بكّميـة العموم االقتصاديـة والعمـوم الّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة ابن خمـدون  -تيـارت
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستار يحاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
حسين يحي
1
رئيس القسـ
سىيد دمحم اسسعيد
2
أستاذ
مداني بن شهرة
3
أستاذ
شريط عابد
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
عيت عبد اسرحمن
5
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
بلكرشت رابح
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
بلعيد شكيب
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
ستي حميد
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم
مـؤرخ في  26سبتمبر ّ ،2016
قـرار رقـم ّ 1510
عمـوم ال ّتسييـر بكّميـة العموم االقتصاديـة والعمـوم ال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعـةابن خمـدون -تيـارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  275-15المؤرخ في  41جمادػ الثّانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
 2115و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير
ّ
 2114الذؼ ّ
ىا،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػوـ التّسييػر بكمّية العموـ االقتصادية والعموـ
 ًالمؤرخ في  14جويمية ،2151
التّجارية وعموـ التّسيير بجامعة ابف خمدوف -تيارت ّ
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ التّسييػر بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ التّجارية
وعموـ التّسيير بجامعة ابف خمدوف -تيارت.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ التّسييػر بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ
المادة ّ :2
التّجارية وعموـ التّسيير بجامعة ابف خمدوف -تيارت ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو ،بتطبيق
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف -تيارتّ ،
ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مـؤرخ في  26سبتمبر  ،2116الذي ّ
ممحــق بالقــرار رقم ّ 1511
لقسـم عمـوم الّتسييـر بكّميـة العموم االقتصاديـة والعمـوم الّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة ابن خمـدون  -تيـارت
الصفـة
الرقم االسم والمقـب
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
آيت عيسى عيسى
1
رئيس القسـ
قنيشي دمحم
2
أستاذ
ميدؼ العربي
3
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
عبد الرحيـ ليمى
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بف الحاج جموؿ ياسيف
5
أستاذ محاضر قسـ "ب"
زياني عبد الحق
6
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
مجدوب خيرة
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
دويس عبد القادر
8
أستاذ مساعد قسـ "ب"
بف خميفة حمزة
9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميـة لقسـم
مـؤرخ في  26سبتمبر ّ ،2016
قـرار رقـم ّ 1511
العمـوم ال ّتجاريـة بكّمية العموم االقتصاديـة والعمـوم ال ّتجاريـة وعمـوم ال ّتسييـر بجامعـةابن خمـدون  -تيـارت
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  275-15المؤرخ في  41جمادػ الثّانية عاـ  5322الموافق  52سبتمبر سنةالمتمـ،
المتضمف إنشاء جامعة تيارت،
 2115و
ّ
المعدؿ و ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسير
ّ
 2114الذؼ ّ
ىا،المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
الذؼ ّ
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التّجارية بكمّية العموـ االقتصادية والعموـ
 ًالمؤرخ في  14جويمية ،2151
التّجارية وعموـ التّسيير بجامعة ابف خمدوف – تيارت ّ
يقــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ التّجاريػة بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ التّجارية
وعموـ التّسيير بجامعة ابف خمدوف  -تيارت.
المادة  :2تح ّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ التّجاريػة بكّمية العموـ االقتصادية والعموـ
التّجارية وعموـ التّسيير بجامعة ابف خمدوف  -تيارت ،وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
كل فيما يخصو،
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف  -تيارتّ ،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
مـؤرخ في  26سبتمبر  ،2116الذي ّ
ممحــق بالقــرار رقم ّ 1511
لقسـم العمـوم الّتجاريـة بكّميـة العموم االقتصاديـة والعمـوم الّتجاريـة وعمـوم الّتسييـر بجامعـة ابن خمـدون  -تيـارت
الصفـة
االسم والمقـب
الرقم
أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ
دحو عبد الكريـ
1
رئيس القسـ
مختارؼ مختار
2
أستاذ
بف ىبلؿ شعباف
3
أستاذ محاضر قسـ "أ"
سدؼ عمي
4
أستاذ محاضر قسـ "ب"
بركاف بف خيرة
5
أستاذة محاضرة قسـ "ب"
يماني ليمى
6
أستاذ مساعد قسـ "أ"
شريف دمحم
7
أستاذ مساعد قسـ "أ"
صحراوؼ مرواف
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1512مؤرخ في  26سبتمبر  ،2016يحــدد تشكيمــة
المجنــة المكمفة بتقييــم ميندســي البحـث
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  334-55المؤرخ في أوؿ صفر عاـ  5344الموافق  21ديسمبر سنة ،2155والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف إلى أسبلؾ مستخدمي دعـ البحث ،السيما المادة  45منو،
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41جانفي سنة ،2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 وبناء عمى قرار رقـ  512المؤرخ في  22ماؼ  2152الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ وسير المجنة المكمفة بتقييـميندسي البحث ،السيما المادة  2منو،
 وبناء عمى الترخيص المؤرخ في  25أوت  2151لمسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصبلح اإلدارؼ.النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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يـقـــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  31مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  443-11المؤرخ في أوؿ صفر عاـ 1433
الموافق  26ديسمبر سنة  2011والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد تشكيمة المجنة المكمفة
بتقييـ ميندسي البحث.
المادة  :2تتشكل المجنة المكمفة بتقييـ ميندسي البحث مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
حاج أعراب عمار
بمحوسيف محمود
دراؼ رضواف
معوش سعيد
مزياف عبد الكريـ
درويش نجيب

مركز
مركز
مركز
مركز
مركز
مركز

تنمية الطاقات المتجددة
تنمية التكنولوجيات المتطورة
البحث في التكنولوجيات الصناعية
البحث في عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكية والفيزياء األرضية
البحث في اإلعبلـ العممي والتقني
البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

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

حـرر بالجزائر في  26سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  27سبتمبر  2016يتضمن تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعــة عبـد الحميـد ميـري قسنطينـة2
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03/06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179/82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويػميا،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  303/82المؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1982المتعمق بتسيير الخدماتاإلجتماعيػة،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77/13المؤرخ في  30جانفي سنة  ،2013المحدد لصبلحيات وزيرالتعميـالعالي والبحث العممػي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  401-11المؤرخ في  28نوفمبر سنة  ،2011المتضمف إنشاء جامعػةقسنطينة،2
ػر لممحضر المؤرخ في  23ماؼ سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي األساتػذة في لجنػة
 نظػ ػ ػ ًاالخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة قسنطينػة،2
ػر لممحضر المؤرخ في  23ماؼ سنة  ،2016المتضمف فرز األصوات اإلنتخاب لممثمي العماؿ في لجنػة
 نظػ ػ ػ ًاالخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة قسنطينػة،2
ػر لممحضر المػؤرخ في  24ماؼ سنة  ،2016المتضمػف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعيػة لػدػ
 نظػ ػ ػ ًاجػامعػػة قسنطينػة.2
يـقـــــرر
المـادة األولى :تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعػة عبد الحميد ميرؼ قسنطينػة،2
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المـادة  :2تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:
األعضاء الدائمون :
 –15منصورؼ دمحم الشريف،

 –12العباسي نواؿ،

 –17ىبلؿ سياـ،

 –12بوداح عبد الجميل،

 –13خمفاوؼ رضواف،

األعضاء اإلضافيون :
 –15بوديسة عمار،

 –11رباحي عبد المالؾ،

 –14بوحبليس دمحم خميل،
 –11غربي سامية،

 –12بوخالفة كماؿ،

 –12العابد السعيد،

المـادة  :3تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثبلث ( )14سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،

المادة  :4يكمػف السيػد مديػر جامعػة عبد الحميد ميرؼ قسنطينػة ،2بتنفيػذ ىػذا القػرار ،الذؼ سينشػر في النشػرة
الرسمية لو ازرة التعميػـ العالي والبحث العممي،

حـرر بالجزائر في  27سبتمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام

صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في  27سبتمبر  2016يتضمن حل لجنة الخدمات اإلجتماعية
لدى جامعـة الجزائـر" 1بن يوسف بن خدة"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  03-06المؤرخ في  15جويمية سنة  ،2006المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  179-82المؤرخ في  15ماؼ سنة  ،1982المحدد لمحتوػ الخدماتاإلجتماعية وكيفية تمويميا،

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

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

 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  179-15المؤرخ في  11جويمية سنة  ،2015يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 209-84المؤرخ في  18أوت سنة  ،1984المتعمق بتنظيـ جامعػة الجزائر 1وسيرىا،

 نظػ ػػً ار لمقرار المؤرخ في  09أكتوبر سنة  ،2014المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعةالجزائر،1

 نظػ ػػًر الرسالة المؤرخ في  09جواف سنة  ،2016الصادرة عف مدير الجامعة ،المتضمف إلتماس بحل لجنةالخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة الجزائر،1
 نظػ ػػً ار إلستقالة سبعة أعضاء مف بيف تسعة مف لجنة الخدمات اإلجتماعية السابقة،يـقـــــرر
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المـادة األولى :تحل لجنة الخدمات اإلجتماعية المشار إلييا في المرجع أعبله إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى ىذا
القرار.
المـادة  :2يكمف السيػد مديػر جامعػة الج ازئػر ،5بتنفيػذ ىذا القػرار ،الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ
العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  27سبتمبر 2016
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  1513مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة زيان عاشور -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-12المؤرخ في  7محرـ عاـ 5341الموافق  3يناير سنة  2112والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة ،الم ّ
عدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 712المؤرخ في  22نوفمبر  2151الذؼ ّ
ّ
لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة الجمفة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة زياف عاشور-
 ًالمؤرخ في  27جواف .2151
الجمفة ّ
يقـــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادتيف  34و 33مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا
الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة زياف
عاشور -الجمفة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة زياف عاشور-
الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور -الجمفة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحـــق بالقــرار رقم  1513المؤرخ في  28سبتمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لكمية عموم الطبيعة والحياة بجامعة زيان عاشور -الجمفة

الرقم االسم والمقـب
 1سوطو كريـ
 2لحرش المختار بوعبلـ
 3يبرير بف عمية
 4دحية مصطفى
 5حاشي دمحم
 6مويسة حبيب
 7تناح بف داود
 8بمحاج صفية
 9بوطيبة سعد
 10العوف خميل
 11عمراوؼ عبد البلوؼ
 12حاكـ أحسف
 13جرمونة مميكة

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا
ّ

عميد الكمية
نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة
نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
رئيس قسـ البيولوجيا
رئيس قسـ العموـ الفبلحية والبيطرة
رئيس قسـ عموـ األرض والكوف
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ الفبلحية والبيطرة
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ البيولوجيا
ّ
ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث
مسؤولة المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  1514مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-12المؤرخ في  7محرـ عاـ 5341الموافق  3يناير سنة  2112والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ
 ًالمؤرخة في  51و 54مارس ،2151
التجارية وعموـ التسيير بجامعة زياف عاشور -الجمفة ّ
يقــــرر
ّ
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية
وعموـ التسيير بجامعة زياف عاشور -الجمفة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة زياف عاشور -الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور -الجمفة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  28سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1514مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور -الجمفة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

الصفـة

سالت دمحم مصطفى

رئيس القسـ

صديقي النعاس

أستاذ محاضر قسـ "ب"

طواؿ ىيبة

ضيف أحمد

أستاذة محاضرة قسـ "أ" ،رئيسة المجنة العممية لمقسـ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

يحياوؼ عبد الحفيع

أستاذ محاضر قسـ "ب"

عز الديف عمي

أستاذ مساعد قسـ "ب"

معاش قويدر

أستاذ مساعد قسـ "أ"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  1515مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم
عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-12المؤرخ في  7محرـ عاـ 5341الموافق  3يناير سنة  2112والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة ،ال ّ
معدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والعموـ
 ًالمؤرخ في  52ماؼ ،2151
التجارية وعموـ التسيير بجامعة زياف عاشور -الجمفة ّ
يقــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية
وعموـ التسيير بجامعة زياف عاشور -الجمفة.
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة زياف عاشور -الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

1293

المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور -الجمفة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  28سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار رقـم  1515المؤرخ في  28سبتمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم عموم التسيير بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور -الجمفة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االسم والمقـب

عّمة مراد
خالدؼ دمحم

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

رئيس القسـ

بف أحمد لخضر

أستاذ محاضر قسـ "أ"

جواؿ دمحم السعيد

أستاذ محاضر قسـ "ب"

كسنة دمحم

عز الديف مخموؼ

العسالي بمقاسـ
ىزرشي طارؽ

أستاذ محاضر قسـ "أ"

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  1516مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسم

العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور -الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنة

المتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-12المؤرخ في  7محرـ عاـ 5341الموافق  3يناير سنة  2112والمتضمف

المتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  51مارس ،2151
والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة زياف عاشور -الجمفة ّ
يقــــرر
ّ

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ

المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة زياف عاشور -الجمفة.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

الثالثي الثالث 2016

1294

المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير بجامعة زياف عاشور -الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور -الجمفة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  28سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحــق بالقـرار  1516مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

لقسم العموم االقتصادية بكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور -الجمفة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

االسم والمقـب

شميحي الطاىر

الصفـة

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

مختارؼ مصطفى

رئيس القسـ

حبيطة عمي

أستاذ محاضر قسـ "ب"

بيرش أحمد

أستاذ محاضر قسـ "أ"

بف خميف طارؽ

أستاذ محاضر قسـ "ب"

مروش يوسف

أستاذ مساعد قسـ "ب"

كبير مولود

أستاذ مساعد قسـ "ب"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤرخ في  30جويمية 2014
يعدل القرار رقم 650
قرار رقم  1517مؤرخ في  28سبتمبر ّ ،2016
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير
ّ
بجامعة زيان عاشور-الجمفة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في 23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  12-12المؤرخ في  7محرـ عاـ 5341الموافق  3يناير سنة  2112والمتضمفالمتمـ،
إنشاء جامعة الجمفة،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 111المؤرخ في  41جويمية  2153الذؼ ّ
ّ
لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة الجمفة،
المؤرخ في  57جويمية ،2151
وبناء عمى إرساؿ جامعة زياف عاشور -الجمفة رقـ ّ 413
 ًيقـــــرر
ّ

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية
والعموـ التجارية وعموـ التسيير بجامعة زياف عاشور -الجمفة.

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير
بجامعة زياف عاشور -الجمفة ،وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة زياف عاشور -الجمفة ،كل فيما يخصو،
بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حـرر بالجزائر في  28سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

المحدد
المؤرخ في  30جويمية 2014
يعدل القرار رقم 650
ّ
ممحـــق بالقــرار  1517المؤرخ في  28سبتمبر  2016الذي ّ
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير بجامعة زيان عاشور -الجمفة

الرقم االسم والمقـب
1

الحدؼ نجوية

3

نوؼ طو حسيف

2
4
5

حميدة المختار

بف أحمد لخضر

مختارؼ مصطفى

الصفـة

رئيسة المجمس العممي لمكمية ،ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ

عميد الكمية

نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

التدرج والبحث العممي والعبلقات الخارجية
نائب العميد مكّمف بما بعد ّ
رئيس قسـ العموـ االقتصادية

سالت دمحم مصطفى

رئيس قسـ العموـ التجارية

بف مسعود عطا هللا

رئيس قسـ العوـ المالية والمحاسبية

10

طواؿ ىيبة

رئيسة المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية

12

شويكات دمحم

6
7
8
9

11
13
14
15
16
17
18

خالدؼ دمحم

شميحي الطاىر

عّمة مراد

ضيف أحمد

عسالي بولرباح

الجودؼ دمحمؼ

مداح لخضر

قادرؼ دمحم الطاىر

ضبع مقدـ

رئيس قسـ عموـ التسيير

رئيس المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية

رئيس المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير

ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

مسؤوؿ المكتبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  1518مؤرخ في  28سبتمبر  2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة باتنة1
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  525-51المؤرخ في  23رمضاف عاـ  5341الموافق  55يوليو سنة 2151يعدؿ المرسوـ التنفيذؼ رقـ  541-22المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
الذؼ ّ
 5222والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية
 ًالمؤرخ في  27جواف ،2151
والتجارية وعموـ التسيير بجامعة باتنةّ 5
يـقــــــــرر

المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  32مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ
المتمـ ،والمذكور أعبله ،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد
 5323الموافق  24غشت سنة ،2114
ّ
المعدؿ و ّ
القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير بجامعة باتنة.5
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسيير بجامعة باتنة ،5وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ،5كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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حـرر بالجزائر في  28سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  1518المؤرخ في  28سبتمبر  2016الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية

الرقم
1
2
3
4
5
6
7

لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة باتنة 1

االسم والمقـب

الصفـة

مولحساف آيات هللا

أستاذ محاضر قسـ "أ" ،رئيس المجنة العممية لمقسـ

لحوؿ سامية

أستاذة

عمراني الشافعي

رئيس القسـ

بف زياف إيماف

أستاذة

بوعبيد ميمود

أستاذ مساعد قسـ "أ"

بمخباط جماؿ

نورؼ منيرة

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحدد
المؤرخ في  15جوان ،2016
يعدل القرار رقم 679
ّ
قرار رقم  1519مؤرخ في  28سبتمبر ّ 2016
ّ
لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة باتنة1

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  21رجب عاـ  1436الموافق  53مايو سنة 2151المعدؿ،
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  272-14المؤرخ في  23جمادػ الثانية عاـ  5323الموافق  24غشت سنةالمتمـ،
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،
ّ
 2114الذؼ ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  525-51المؤرخ في  23رمضاف عاـ  5341الموافق  55يوليو سنة 2151يعدؿ المرسوـ التنفيذؼ رقـ  541-22المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5312الموافق أوؿ غشت سنة
الذؼ ّ
 5222والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي
 وبموجب القرار رقـ 172المؤرخ في  51جواف  2151الذؼ ّ
ّ
لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة باتنة،5
المؤرخ في  41جواف ،2151
وبناء عمى إرساؿ جامعة باتنة 5رقـ ّ 31
 ًيـقــــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية

والتجارية وعموـ التسيير بجامعة باتنة.5
المادة  :2تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
باتنة ،5وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة باتنة ، 5كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار
الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
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المؤرخ في  15جوان 2016
يعدل القرار رقم 679
ممحق بالقرار رقم  1519مؤرخ في  28سبتمبر  2016الذي ّ
ّ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة باتنة 1
ّ

الرقم االسم والمقـب
1
2

مسعودؼ زمورؼ
عيسى م ارزقة

13
14
15
16
17
18
19

مولحساف آيات هللا
جماؿ جيعل
لعمى حناشي
فضيمة عاقمي
سامية لحوؿ
إيماف بف زياف
دمحم الطاىر سعودؼ

 3عمي رحاؿ
 4رمضاف بمخيرؼ
 5عمار زيتوني
 6مراد خروبي
 7الشافعي عمراني
 8مختار مسامح
 9رشيد عدواف
 10مقرؼ زكية
 11عبلوة خموط
 12مصطفى عقارؼ

الصفـة

رئيس المجمس العممي لمكمية ،ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ
عميد الكمية
نائب العميد المكّمف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطمبة

نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج و البحث العممي و العبلقات الخارجية
رئيس قسـ عموـ التسيير

رئيس قسـ العموـ االقتصادية

رئيس قسـ العموـ التجارية

رئيس قسـ العموـ المالية والمحاسبة

رئيس قسـ التعميـ األساسي لميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

رئيسة الّمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير

رئيس الّمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية

رئيس الّمجنة العممية لقسـ العموـ المالية والمحاسبة

رئيس الّمجنة العممية لقسـ العموـ التجارية

ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ عموـ التسيير
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ االقتصادية
ّ

ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ التجارية
ّ
ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ المالية والمحاسبة
ّ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 20عامر عيساني
 21الخير بركات
 22عباس نجمة
 23نور الديف قالقيل
 24سييل زغدود
 25الطاىر ىاروف
 26نعيمة يحياوؼ
 27كماؿ عايشي
 28عمر الشريف
 29صميحة مقاوسي
 30كريمة زيادؼ

ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ العموـ المالية والمحاسبة
ّ

ممثّل األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي لميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ّ
ممّثمة األساتذة ذوؼ
مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي لميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
ّ

ممثّل عف األساتذة المساعديف
ممثّل عف األساتذة المساعديف
مدير مخبر بحث

مديرة مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مدير مخبر بحث
مديرة مخبر بحث
مسؤوؿ المكتبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم  1520المؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يتمم القرار رقم  935المؤرخ في  31جويمية 2016

يتضمن تأىيل مؤسسات التعميم العالية لضمان التكوين لنيل شيادة الدكتوراه
ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2017-2016

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة  2151والذؼيتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ

 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  211 -12المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52أوت سنة 2112والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  52ربيع األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154والذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  571 -52المؤرخ في  2رمضاف عاـ  5347الموافق  53يونيو سنة2151والذؼ يحدد القانوف صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبموجب القرار رقـ  137المؤرخ في  12جواف سنة  2151والذؼ يحدد كيفيات تنظيـ التكويف في الطور الثالثوشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا،

 وبموجب القرار رقـ  241المؤرخ في  45جويمية  2151يتضمف تأىيل مؤسسات التعميـ العالي لضماف التكويفلنيل شيادة الدكتوراه ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنواف السنة الجامعية .2157-2151
يـقــــــــرر
المادة األولى :تطبيقا ألحكاـ المادة  4مف الق ارر رقـ  137المؤرخ في  12جواف سنة  2151والذؼ يحدد كيفييات
تنظيـ التكويف في الطور الثالث لشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا ،ييدؼ ىذا القرار إلى
تػأىيل المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية لضماف التكويف لنيل شيادة الدكتوراه بعنواف السنة

الجامعية .2157-2151
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المادة  :2يحدد عدد المناصب المفتوحة لفائدة المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية وفقا لمممحق المرفق بيذا
القرار.

المادة  :3يؤىل التكويف في الدكتوراه لمدة ثبلثة ( )14سنوات ابتداء مف تاريخ أوؿ تأىيل  ،مع مراعاة أحكاـ
المادتيف  4و  52مف القرار رقـ  137المؤرخ في  12جواف سنة  2151المذكور أعبله.

المادة  :4يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية ،كل فيما
يخصو ،بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  28سبتمبر 2016
وزير التعميم 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 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػػ

األستاذ طـاىر حجـار

ممحق بالقرار رقم  1520المؤرخ في  28سبتمبر  ،2016المتضمن تأىيل المدرسة الوطنية لمعموم السياسية
لضمان التكوين لنيل شيادة الدكتوراه ويحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2017-2016

postes
8

Type
R

Responsable
حكيـ غريب

Spécialité
دراسات إستراتيجية

8

R

لقماف مغراوؼ

السياسات العامة

8

H

تسعديت مسيح الديف

دراسات افريقية

Filière

Domaine

العموـ السياسية

DSP

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل
قـرار رقم ّ 1521
شيادة ليسانس في ميدان"عموم الطبيعة والحياة" فرع " ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  52ذو الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة 5222
 بمقتضى القانوف رقـ 11–22ّ
ّ
المعدؿ و المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي
ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد مياـ وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء ،تكويف ،تنظيـ وسير المجنة البيداغوجية
المؤرخ  21مارس 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 71ّ
ّ
الوطنية لمميداف،
المؤرخ في  23جويمية  2153الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة
 وبمقتضى القرار رقـ 638ّ
ليسانس في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" " فرع "عموـ بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية"،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  54أبريل سنة  2151و
 وبمقتضى القرار رقـ 517ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع برامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  53-54مارس .2151

بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  25جويمية .2151
 ًيــقـــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميداف" عموـ
الطبيعة والحياة " فرع " ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "طبقا لممحق ىذا القرار.

المؤرخ في  23جويمية  2153والمذكور أعبله.
المادة  :2تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ ّ 638
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييفِّ ،رؤساء الندوات الجيوية ورؤساء مؤسسات التعميـ والتكويف
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث
العالييفّ ،
العممي.
حـرر بالجزائر في  28سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس ،ميدان "عموم الطبيعة والحياة"

فرع "ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية"

العنوان

األرصدة

وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس 1.1.2
االرصدة8 :
المعامل3 :

الحجم الساعي األسبوعي
أعمال
أعمال
دروس
موجية تطبيقية

الحجم الساعي
لمسداسي
( 15أسبوع)

أخرى*

نوع التقييم
مراقبة
إمتحان
مستمرة

المعامل

وحدات التعميم

المواد

السداسي الثالث

عمـ الحيواف

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

90سا00

45سا00

x

x

عمـ البحيرات

4

2

1سا30

1سا30

1سا30

67سا30

35سا00

x

x

3

3سا00

1سا30

1سا30

90سا00

45سا00

x

x

3

3سا00

3سا00

90سا00

45سا00

x

x

1

1سا30

22سا30

11سا00

360سا00

178سا00

وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس 2.1.2
االرصدة16 :
8
عمـ الوراثة
المعامل6 :
وحدة تعميم منيجية
تقنيات اإلتصاؿ
الرمز :وت م 1.2
2
والتعبير
االرصدة2 :
(باإلنجميزية)
المعامل1 :
30
مجموع السداسي الثالث
كيمياء حيوية

8

* عمل إضافي سداسي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

12

12سا7 00سا4 30سا30
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االرصدة6 :

عمـ المحيطات

األرصدة

وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس 1.2.2

العنوان

6

الحجم الساعي األسبوعي

المعامل

وحدات التعميم

المواد

الرابع
السداسي ّ

دروس

1سا30

3

أعمال

أعمال

الحجم الساعي
لمسداسي

موجية

تطبيقية

( 15أسبوع)

1سا30

1سا30

67سا30

أخرى*

نوع التقييم

مراقبة

مستمرة

35سا00

x

إمتحان

x

المعامل3 :

وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس 2.2.2
االرصدة16 :

المعامل6 :

وحدة تعميم منيجية
الرمز :وت م 2.2.
االرصدة4 :

المعامل2 :

وحدة تعميم استكشافية
الرمز :وت ا 2.2.

االرصدة4 :

المعامل2 :

عمـ الجراثيـ

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

90سا00

45سا00

x

x

عمـ النبات

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

90سا00

45سا00

x

x

إحصاءات
حيوية

عمـ البيئة
العامة

الرابع
مجموع السداسي ّ

* عمل إضافي سداسي

4

4
30

1سا30

2

2
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3سا00
12سا00

45سا00

1سا30

1سا30
7سا30

67سا30
4سا30

337سا30

22سا30

35سا00

x

x

x

x

182سا30

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل
قـرار رقم ّ 1522
شيادة ليسانس في ميدان"عموم الطبيعة والحياة" فرع "عموم األغذية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  52ذو الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة 5222
 بمقتضى القانوف رقـ 11–22ّ
ّ
المعدؿ و المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي
ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد مياـ وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء ،تكويف ،تنظيـ وسير المجنة البيداغوجية
المؤرخ  21مارس 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 71ّ
ّ
الوطنية لمميداف،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  54أبريل سنة  2151و
 وبمقتضى القرار رقـ 517ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» وانشاء مراجع برامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  53-54مارس .2151

 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  25جويمية .2151يــقــــــرر
المادة األولى  :ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميداف" عموـ
الطبيعة والحياة " فرع "عموـ األغذية" طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  : 2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييفِّ ،رؤساء الندوات الجيوية و رؤساء مؤسسات التعميـ
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي
والتكويف العالييفّ ،
والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  28سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػ ػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػػػ

ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس ،ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
فرع "عموم األغذية"

وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس 1.1.2
االرصدة8:
التغذية وانظمة الغذائية
المعامل3 :
فيزيولوجيا النباتية

وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس  2.1.2كيمياء حيوية
االرصدة16 :
عمـ الوراثة
المعامل6 :
وحدة تعميم منيجية
الرمز :وت م  1.1.2تقنيات اإلتصاؿ و التعبير
(باإلنجميزية)
االرصدة2 :
المعامل1 :
وحدة تعميم منيجية
الرمز :وت م 2.1.2
أساليب العمل
االرصدة2 :
المعامل1 :
وحدة تعميم استكشافية
الرمز :وت ا 1.2
بيوفيزياء
االرصدة2 :
المعامل2 :
مجموع السداسي الثالث
* عمل إضافي سداسي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األرصدة

العنوان

المعامل

وحدات التعميم

المواد

السداسي الثالث

الحجم الساعي األسبوعي
الحجم الساعي
لمسداسي
أعمال
أعمال
دروس
موجية تطبيقية ( 15أسبوع)

7

3

3سا00

1

1

1سا30

8

3

3سا00

1سا30

8

3

3سا00

3سا00

2

1

1سا30

22سا30

2

1

1سا30

22سا30

20سا00

2

2

1سا30

67سا30

10سا00

30

13

382سا30

195سا00

1سا30

1سا30

1سا30

1سا30

1سا30

13سا7 30سا4 30سا30

أخرى*

نوع التقييم
مراقبة
إمتحان
مستمرة

90سا00

45سا00

x

x

22سا30

10سا00

x

x

90سا00

45سا00

x

x

90سا00

20سا00

x

x

20سا00

x

x

x

x

x

x
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وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس 1.2.2
فيزيولوجيا الحيواف
االرصدة8 :
المعامل3 :

وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس 2.2.2
االرصدة14 :
غذاء وأسس تكنولوجيا
المعامل5 :
الغذاء
وحدة تعميم منيجية
الرمز :وت م 2.2
عمـ البيئة العامة
االرصدة4 :
المعامل1 :
وحدة تعميم منيجية
الرمز :وت م 2.2
إحصاءات حيوية
االرصدة4 :
المعامل2 :
الرابع
مجموع السداسي ّ
* عمل إضافي سداسي
ميكروبيولوجيا

األرصدة

اسم

المعامل

وحدات التعميم

المواد

الرابع
السداسي ّ

الحجم الساعي األسبوعي

الحجم الساعي
أعمال
لمسداسي
تطبيقية ( 15أسبوع)

أخرى*

مراقبة
مستمرة

90سا00

45سا00

x

x

90سا00

45سا00

x

x

45سا00

22سا30

x

x

90سا00

45سا00

x

x

22سا30

x

x

180سا00

دروس

أعمال
موجية

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

6

2

3سا00

1سا30

4

2

1سا30

1سا30

4

2

1سا30

1سا30

45سا00

30

12

10سا7 30سا4 30سا30

360سا00

1سا30

نوع التقييم
إمتحان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية
قـرار رقم ّ 1523
لنيل شيادة ليسانس في ميدان"عموم الطبيعة والحياة" فرع "بيئة ومحيط"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذو الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة 5222
 بمقتضى القانوف رقـ 11–22ّ
ّ
المعدؿ و المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي
ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد مياـ وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
بيع
ر
52
في
خ
المؤر
77
54
قـ
ر
التنفيذؼ
المرسوـ
وبمقتضى
ّ
ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء ،تكويف ،تنظيـ وسير المجنة البيداغوجية
المؤرخ  21مارس 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 71ّ
ّ
الوطنية لمميداف،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  54أبريل سنة  2151و
 وبمقتضى القرار رقـ 517ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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 -وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونة

الفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» وانشاء مراجع برامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  53-54مارس .2151

 بناءا عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  25جويمية .2151يـــقـــــــــــــــرر
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميداف" عموـ
الطبيعة والحياة " فرع "بيئة ومحيط"طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييفِّ ،رؤساء الندوات الجيوية و رؤساء مؤسسات التعميـ
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي
والتكويف العالييفّ ،
والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  28سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس ،ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
فرع "بيئة و محيط"
السداسي الثالث

وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس 1.1.2
عمـ الحيواف
االرصدة8:
المعامل3 :
وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس  2.1.2بيئة وتنمية مستدامة
االرصدة16 :
عمـ الوراثة
المعامل6 :
وحدة تعميم منيجية
الرمز :وت م 1.1.2
تقنيات اإلتصاؿ و
التعبير (باإلنجميزية)
االرصدة2 :
المعامل1 :
وحدة تعميم منيجية
الرمز :وت م 2.1.2
اساليب العمل
االرصدة2 :
المعامل1 :
وحدة تعميم استكشافية
الرمز :وت ا 1.2
بيوفيزياء
االرصدة2 :
المعامل2 :
مجموع السداسي الثالث
أ* عمل إضافي سداسي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األرصدة

العنوان

المعامل

وحدات التعميم

المواد

الحجم الساعي األسبوعي
الحجم الساعي
أعمال
أعمال
لمسداسي
دروس
تطبيقية
موجية
( 15أسبوع)

أخرى*

نوع التقييم
مراقبة
مستمرة

إمتحان

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

90سا00

45سا00

x

x

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

90سا00

45سا00

x

x

8

3

3سا00

3سا00

90سا00

45سا00

x

x

2

1

1سا30

22سا30

11سا00

x

2

1

1سا30

22سا30

11سا00

x

2

2

1سا30

67سا30

35سا00

30

13

382سا30

192سا00

1سا30

1سا30

13سا7 30سا4 30سا30

x
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وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس 1.2.2
عمـ النبات
االرصدة8 :
المعامل3 :
عمـ الجراثيـ
وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس 2.2.2
طرؽ دراسة وحصر
االرصدة14 :
الحيوانات والنباتات
المعامل5 :
وحدة تعميم منيجية
الرمز :وت م 1.2.2
عمـ البيئة العامة
االرصدة4 :
المعامل2 :
وحدة تعميم منيجية
الرمز :وت م 2.2.2
إحصاءات حيوية
االرصدة4 :
المعامل2 :
الرابع
السداسي
ع
مجمو
ّ
أ* عمل إضافي سداسي

األرصدة

اسم

المعامل

وحدات التعميم

المواد

الرابع
السداسي ّ

الحجم الساعي األسبوعي

الحجم الساعي
أعمال
لمسداسي
تطبيقية ( 15أسبوع)

أخرى*

مراقبة
مستمرة

90سا00

45سا00

x

x

90سا00

45سا00

x

x

45سا00

22سا30

x

x

67سا30

35سا00

x

x

22سا30

x

x

168سا00

دروس

أعمال
موجية

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

6

2

1سا30

1سا30

4

2

1سا30

1سا30

4

2

1سا30

1سا30

45سا00

30

12

10سا7 30سا4 30سا30

337سا30

1سا30

نوع التقييم
إمتحان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل
قـرار رقم ّ 1524
شيادة ليسانس في ميدان "عموم الطبيعة والحياة" فرع "بيوتكنولوجيا"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف
المؤرخ في  52ذو الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة 5222
 بمقتضى القانوف رقـ 11–22ّ
ّ
المعدؿ و المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي
ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ

المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد مياـ وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات،

المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء ،تكويف ،تنظيـ وسير المجنة البيداغوجية
المؤرخ  21مارس 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 71ّ
ّ
الوطنية لمميداف،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  54أبريل سنة  2151و
 وبمقتضى القرار رقـ 517ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،

 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» وانشاء مراجع برامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  53-54مارس .2151

بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  25جويمية .2151
 ًيـــقــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميداف"عموـ
الطبيعة والحياة" فرع "بيوتكنولوجيا" طبقا لممحق ىذا القرار.

المادة  :2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييفِّ ،رؤساء الندوات الجيوية ورؤساء مؤسسات التعميـ والتكويف
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
العالييفّ ،
حـرر بالجزائر في  28سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس ،ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
فرع "بيوتكنولوجيا"
السداسي الثالث
األرصدة

العنوان

وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس 1.1.2
االرصدة8:
المعامل3 :
وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس  2.1.2بيوكيمياء
االرصدة16 :
عمـ الوراثة
المعامل6 :
وحدة تعميم منيجية
تقنيات اإلتصاؿ و
الرمز :وت م 1.1.2
التعبير (باإلنجميزية)
االرصدة2 :
المعامل1 :
وحدة تعميم منيجية
الرمز :وت م 2.1.2
اساليب العمل
االرصدة2 :
المعامل1 :
وحدة تعميم استكشافية
الرمز :وت ا 1.2
بيوفيزياء
االرصدة2 :
المعامل2 :
مجموع السداسي الثالث
أ* عمل إضافي سداسي
مقدمة في
البيوتكنولوجيا

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

المعامل

وحدات التعميم

المواد

الحجم الساعي األسبوعي
أعمال
أعمال
دروس
موجية تطبيقية

الحجم الساعي
لمسداسي
( 15أسبوع)

أخرى*

نوع التقييم
مراقبة
إمتحان
مستمرة

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

90سا00

45سا00

x

x

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

90سا00

45سا00

x

x

8

3

3سا00

3سا00

90سا00

45سا00

x

x

2

1

1سا30

22سا30

11سا00

x

2

1

1سا30

22سا30

11سا00

x

2

2

1سا30

67سا30

35سا00

30

13

382سا30

192سا00

1سا30

1سا30

13سا7 30سا4 30سا30
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األرصدة

اسم

وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس  1.2.2بيوتكنولوجيا
وتطبيقات
االرصدة8 :
المعامل3 :
وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس  2.2.2عمـ الجراثيـ
االرصدة14 :
عمـ المناعة
المعامل5 :
وحدة تعميم منيجية
الرمز :وت م 1.2.2
عمـ البيئة العامة
االرصدة4 :
المعامل2 :
وحدة تعميم منيجية
الرمز :وت م 2.2.2
إحصاءات حيوية
االرصدة4 :
المعامل2 :
الرابع
السداسي
ع
مجمو
ّ
أ* عمل إضافي سداسي

المعامل

وحدات التعميم

المواد

الرابع
السداسي ّ

الحجم الساعي األسبوعي
أعمال
أعمال
دروس
موجية تطبيقية

الحجم الساعي
لمسداسي
( 15أسبوع)

أخرى*

نوع التقييم
مراقبة
إمتحان
مستمرة

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

90سا00

45سا00

x

x

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

90سا00

45سا00

x

x

6

2

1سا30

1سا30

45سا30

22سا30

x

x

4

2

1سا30

1سا30

67سا30

35سا00

x

x

4

2

1سا30

1سا30

45سا30

22سا30

x

x

30

12

10سا7 30سا4 30سا30

327سا30

168سا00

1سا30

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  28سبتمبر  ،2016يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية لنيل
قـرار رقم ّ 1525
شيادة ليسانس في ميدان "عموم الطبيعة والحياة" فرع "عموم بيولوجية"

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  52ذو الحجة عاـ  5352الموافق  3أبريل سنة 5222
 بمقتضى القانوف رقـ 11–22ّ
ّ
المعدؿ و المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي
ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521 -51المؤرخ في  25رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة ،2151المعدؿ،
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
المؤرخ في  2جمادػ األولى عاـ  5322الموافق  24يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 212-15ّ
 2115الذؼ يحدد مياـ وسير اليياكل الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات،
المؤرخ في  57شعباف عاـ  5322الموافق  52غشت سنة 2112
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 211-12ّ
المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس ،شيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
ّ
األوؿ عاـ  5343الموافق  41يناير سنة 2154
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-54ّ
المؤرخ في  52ربيع ّ
الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف إنشاء ،تكويف ،تنظيـ وسير المجنة البيداغوجية
المؤرخ  21مارس 2152
 وبمقتضى القرار رقـ 71ّ
ّ
الوطنية لمميداف،
المؤرخ في  23جويمية  2153الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة
 وبمقتضى القرار رقـ 638ّ
ليسانس في ميداف "عموـ الطبيعة والحياة" " فرعي "عموـ بيولوجية" و"ىيدروبيولوجيا بحرية وقارية "،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
المؤرخ في  54أبريل سنة  2151و
 وبمقتضى القرار رقـ 517ّ
ّ
وصبلحياتيا وسيرىا،
النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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المؤرخ في  21جويمية  2151المتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف «عموـ الطبيعة
 وبمقتضى القرار رقـ 772ّ
والحياة» لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر،
 وبناء عمى محضر االجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» المتضمف تحديث مدونةالفروع لميداف «عموـ الطبيعة والحياة» و إنشاء مراجع برامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لمفروع الجديدة ،المنعقد
بجامعة بجاية بتاريخ  53-54مارس .2151
بناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمػتأىيل بتاريخ  25جويمية .2151
 ًيـــقــــــرر

المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميداف "عموـ
الطبيعة والحياة " فرع "عموـ بيولوجية "طبقا لممحق ىذا القرار.
المؤرخ في  23جويمية  2153والمذكور أعبله.
المادة  :2تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ ّ 638
المادة  :3يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييفِّ ،رؤساء الندوات الجيوية رؤساء مؤسسات التعميـ والتكويف
كل فيما يخصو ،بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث
العالييفّ ،
العممي.
حـرر بالجزائر في  28سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

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

ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس ،ميدان "عموم الطبيعة والحياة"
فرع " عموم بيولوجية"
السداسي الثالث

وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس 1.1.2
عمـ الحيواف
االرصدة8 :
المعامل3 :
وحدة تعميم أساسية
كيمياء حيوية
الرمز :وت أس 2.1.2
االرصدة16 :
عمـ الوراثة
المعامل6 :
وحدة تعميم منيجية
تقنيات اإلتصاؿ و
الرمز :وت م 1.2
التعبير (باإلنجميزية)
االرصدة2 :
المعامل1 :
وحدة تعميم منيجية
الرمز :وت م 1.2
أساليب العمل
االرصدة2 :
المعامل1 :
وحدة تعميمية إستكشافية
الرمز :وت إس 1.2
فيزياء حيوية
االرصدة2 :
المعامل2 :
مجموع السداسي الثالث
أ* عمل إضافي سداسي

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي

األرصدة

العنوان

المعامل

وحدات التعميم

المواد

الحجم الساعي األسبوعي
دروس

أعمال
موجية

أعمال
تطبيقية

الحجم الساعي
لمسداسي
( 15أسبوع)

أخرى*

نوع التقييم
مراقبة
مستمرة

إمتحان

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

90سا00

45سا00

x

x

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

90سا00

45سا00

x

x

8

3

3سا00

3سا00

90سا00

45سا00

x

x

2

1

1سا30

22سا30

20سا00

x

x

2

1

1سا30

22سا30

20سا00

x

x

2

2

1سا30

1سا30

1سا30

67سا30

10سا00

x

x

30

13

13سا30

7سا30

4سا30

382سا30

185سا00
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وحدة تعميم أساسية
الرمز :وت أس 1.2.2
عمـ النبات
االرصدة8 :
المعامل3 :
وحدة تعميم أساسية
عمـ الجراثيـ
الرمز :وت أس 2.2.2
االرصدة14 :
عمـ المناعة
المعامل5 :
وحدة تعميم منيجية
الرمز :وت م 1.2.2
عمـ البيئة العامة
االرصدة4 :
المعامل2 :
وحدة تعميم منيجية
الرمز :وت م 2.2.2
إحصاءات حيوية
االرصدة4 :
المعامل2 :
الرابع
مجموع السداسي ّ
أ* عمل إضافي سداسي

األرصدة

العنوان

المعامل

وحدات التعميم

المواد

الرابع
السداسي ّ

الحجم الساعي األسبوعي
أعمال
أعمال
دروس
تطبيقية
موجية

الحجم الساعي
لمسداسي
( 15أسبوع)

أخرى*

نوع التقييم
مراقبة
إمتحان
مستمرة

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

90سا00

45سا00

x

x

8

3

3سا00

1سا30

1سا30

90سا00

45سا00

x

x

6

2

1سا30

1سا30

45سا00

37سا00

x

x

4

2

1سا30

1سا30

67سا30

20سا00

x
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري رقم  1526مؤرخ في  29سبتمبر  2016محدد لتشكيمة لجنة تقييم المرشحين لمسابقتي االلتحاق
برتبتي أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ محاضر قسم "أ" استشفائي جامعي في تخصص األمراض العقمية

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى األمر رقـ  14-11المؤرخ في  52جمادػ الثانية عاـ  5327الموافق  51يوليو سنة  2111والمتضمفالقانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ رقـ  531-11المؤرخ في  52صفر عاـ  5421الموافق  2يونيو سنة  5211يتعمق بتحريرونشر بعض الق اررات ذات الطابع التنظيمي أو الفردؼ التي تيـ وضعية الموظفيف ،المعدؿ والمتمـ،

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

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  542-21المؤرخ في  54ذؼ الحجة عاـ  5351الموافق  54مايو سنة 5221المتعمق بإحداث نشرات رسمية لممؤسسات واإلدارات العمومية،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  522-12المؤرخ في  27ربيع الثاني عاـ  5322الموافق  4مايو سنة ،2112المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي،

 وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  52نوفمبر سنة  2112الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ مسابقاتااللتحاؽ برتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي ،أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "ا" وأستاذ استشفائي

جامعي وسيرىا،

 وبناء عمى القرار الوزارؼ رقـ  232المؤرخ في  57أفريل  2151المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشياداتواألعماؿ مف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ استشفائي جامعي المعدؿ والمتمـ،
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 وبناء عمى القرار الوزارؼ رقـ  232المؤرخ في  57أفريل  2151المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختباراتمف أجل االلتحاؽ برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "ا" المعدؿ والمتمـ.
 وبعد االطبلع عمى تقرير المفتشية العامة لمبيداغوجيا لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.يـقــــــرر
مادة وحيدة :تحدد تشكيمة لجنة تقييـ المرشحيف لمسابقتي االلتحاؽ برتبتي أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ
محاضر قسـ "أ" استشفائي جامعي في تخصص األمراض العقمية »  « Psychiatrieكما يمي:
Alger
Annaba
Alger
Alger
Bejaia
Alger
Tizi-ouzou

Mohamed
Nadia
Youcef
Salima
Faïçal
Samira
Saïd

TEDJIZA
TOUBAL
OSMANI
ASSAMI-DJEGHABA
BOUALI
MOKRANE-MAKRI
OUERDANE

Président :
Membres :

Suppléants :

حرر بالجزائر في  29سبتمبر 2116
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار رقم رقم  1527المؤرخ في  29سبتمبر  ،2016يتضمن تحديد المجنة المتساوية
األعضاء لمموظفين اإلداريين التقنيين وأعوان المصالح لجامعة خميس مميانة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى األمر رقـ  14-11المؤرخ في  51جويمية عاـ  2111المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفةالعمومية،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  51 -23المؤرخ في  53جانفي عاـ  ،5223والذؼ يحدد اختصاص المجاف المتساويةاألعضاء وتشكيميا وعمميا،
 بمقتضى المرسوـ رقـ  55-23المؤرخ في  53جانفي عاـ  ،5223والمحدد لكيفيات تعييف ممثمي العماؿ عمىمستوػ المجاف المتساوية األعضاء،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  22-21المؤرخ في  27مارس عاـ  ،5221المتعمق بسمطة التعييف والتسييراإلدارؼ لموظفي أعواف اإلدارات المركزية ،الواليات ،البمديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارؼ.
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  13-12المؤرخ في  52أفريل عاـ  ،2112المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لؤلسبلؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  11-12المؤرخ في 52جانفي عاـ  ،2112المتضمف القانوف األساسي الخاصبالعماؿ المينييف وسائقي السيارات والحجاب،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  544-51المؤرخ في  11ماؼ عاـ  ،2151المتضمف القانوف األساسي الخاصبالموظفيف المنتميف لؤلسبلؾ الخاصة بالتعميـ العالي،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  235-12المؤرخ في  22جويمية عاـ  ،2112المتضمف القانوف األساسيالخاص بالموظفيف المنتميف لؤلسبلؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية،
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  425-12المؤرخ في  22نوفمبر عاـ  ،2112المتضمف القانوف األساسيالخاص بالموظفيف المنتميف لؤلسبلؾ الخاصة المكمفة باألشغاؿ العمومية،
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 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  525-55المؤرخ في  21مارس عاـ  ،2155المتضمف القانوف األساسيالخاص بالموظفيف المنتميف لؤلسبلؾ الشبو الطبي لمصحة العمومية،
 بمقتضى المنشور رقـ  52ؾ.خ.ـ.ع.و.ع المؤرخ في  22ماؼ عاـ  ،2111المتعمق بمراقبة الق اررات اإلداريةالمتعمقة بإنشاء وتجديد وتشكيل المجاف المتساوية األعضاء ولجاف الطعف.
 نظ ار لمقرار المؤرخ في  12أفريل  ،5223المحدد لعدد أعضاء المجاف اإلدارية المتساوية األعضاء، بمقتضى التعميمة رقـ  21المؤرخة في  21جواف عاـ  5221المتعمقة بتنظيـ وعمل المجاف المتساوية األعضاءولجاف الطعف،
 بمقتضى التعميمة رقـ  17-22المؤرخة في  12ماؼ عاـ  5222المتعمقة بكيفية إنشاء ،تجديد وتمديد فترةالمجاف المتساوية األعضاء ولجاف الطعف،
 بناء عمى المحضر رقـ  5231المؤرخ في  51ماؼ عاـ  ،2151المتضمف نتائج انتخابات المجنة المتساويةاألعضاء الخاصة بالموظفيف اإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح،
 نظ ار لمموافقة رقـ 121 :المؤرخة في  41أوت  2151الصادرة عف المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصبلحاإلدارؼ.
يقـــرر
المادة األولى :تجدد تشكيمة المجنة المتساوية األعضاء لمموظفيف اإلدارييف ،التقنييف وأعواف المصالح لجامعة
خميس مميانة.
األسالك
أسالك اإلداريون،
التقنيين
وأعوان المصالح
سمك العمال المينيين
وسائقي
السيارات والحجاب

ممثمي اإلدارة

دائمون
برينة دمحم
زاوؼ بف يوسف
عيشوني فتح النور
سميـ زو بير
بزينة دمحم
عيشوني فتح النور
سميـ زوبير

إضافيون

مسيف أماؿ
قطاش خيرة
سماحي يمينة

والحيف بمحسف
بوصرؼ فريد
حاج دمحم فاطمة
تياني رشيد

دائمون
صفية طيب اتياـ
حميد صحراوؼ
لعجاؿ بنسونة

ممثمي العـمال

دريوش عبد الرحماف
كركوش بمقاسـ
كركادؼ فؤاد
جموخ بف عسى

إضافيون

بف زرىودة ىشاـ
حواس مجاىد
دمحم بوزياف ىشاـ

نداني حسيف
بميتيات حمزة
بوىندؼ عبد القادر

عمارشة عبد القادر

المادة  :2يترأس المجنة السيد بزينة دمحم وينوب عنو في حالة غيابو السيد زاوؼ بف يوسف.
المادة  :3يكمف مدير جامعة خميس مميانة بتنفيذ ىذا القرار ،والذؼ سينشر في النشرة الرسمية لو ازرة التعميـ
العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  29سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم  1528مؤرخ في  29سبتمبر  ،2016يحدد القائمة االسمية ألعضاء
المجمس العممي لمركز البحث في العموم اإلسالمية والحضارة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  521-51المؤرخ في  21رجب عاـ  5341الموافق  53مايو سنة 2151والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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 -وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  421-55المؤرخ في  22ذؼ الحجة عاـ  5342الموافق  23نوفمبر سنة

 ،2011الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي،ال سيما المادة
 25منو،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-54المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة ،2154الذؼ يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  541 -51المؤرخ في  3شعباف عاـ  5341الموافق  24مايو سنة ،2151المتضمف إنشاء مركز البحث في العموـ اإلسبلمية والحضارة،
يـقــــــرر
المــادة األولــى :تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة  25مػػف المرسػػوـ التنفيػػذؼ رقػػـ  421-55المػػؤرخ فػػي  22ذؼ الحجػػة عػػاـ
 5342الموافػػق  23نػػوفمبر سػػنة  ،2011والمػػذكور أعػػبله ،تحػػدد القائمػػة االسػػمية ألعضػػاء المجمػػس
العممي لمركز البحث في العموـ اإلسبلمية والحضارة كما يأتي:
 بالنسبة لباحثي المركز:

رئيسا،

 برغوتي توفيق عمراني بمخير، ىازؿ العيد، شتاتحة أـ الخير، سبع فاطمة الزىراء، قديـ الطيب. بالنسبة لمباحثين الخارجين عن المركز:
 شريقف مصطفى، باجو مصطفى، األخضرؼ األخضر. بالنسبة لمباحثين الوطنيين المقيمين بالخارج:
 بدراف مسعود، بف خيرة نجيب، بيرـ عبد المجيد. األعضاء بحكم القانون:

مدير المركز.
زيد الخير مبروؾ
المادة  :2ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

حـرر بالجزائر في  29سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
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مؤرخ في  24جويمية  ،2016يتضمن إلحاق ممحقة اإلقامة الجامعية
ُمقـرر رقم ّ 335
سابقا ،بجامعة عنابة.
وحدة وادي القبة بعنابة ،وكذا المطعم الجامعي الشمف ً
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ.
المؤرخ في  21ذؼ القعدة عاـ  1404الموافق 18غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 214-84ّ
 1984والمتعّمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ.
المؤرخ في  21شواؿ عاـ  1415الموافق  22مارس سنة 1995
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 84-95ّ
المتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو المعدؿ والمتمـ.
المؤرخ في  19ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 ،2013الذؼ ّ
المؤرخ في  10ذؼ القعدة عاـ  1425الموافق  22ديسمبر سنة ،2004
 وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾّ
المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات الجامعية التابعة ليا ومشتمبلتيا،
المعدؿ.
يـقـــــرر

المادة األولى :تمحق ممحقة اإلقامة الجامعية وحدة وادؼ القبة بعنابة ،وكذا المطعـ الجامعي الشمف سابًقا،
المبيناف في ممحق ىذا المقرر بجامعة عنابة.
ّ
المادة  :2تتكفل جامعة عنابة ،بكل األعباء المختمفة المتعّمقة بتسيير ىذه اليياكل.
المادة  :3يكّمف كل مف مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ومدير التنمية واالستشراؼ ،ومدير جامعة عنابة
والمدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية ،كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في
النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  24جويمية 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار
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المتضمن إلحاق ممحقة اإلقامة الجامعية
بالمقرر رقم ّ 335
مؤرخ في  24جويمية ُ 2016
ُمـمحق ُ
وحدة وادي القبة بعنابة ،وكذا المطعم الجامعي الشمف سابًقا ،بجامعة عنابة

 ممحقة اإلقامة الجامعية وحدة وادي القبة:
ىي عبارة عف قطعة أرضية مساحتيا اإلجمالية 4332ـ  ،تحمل رقـ  48قسـ  22مف مخطط
2

مشيد عمييا بناية ذات طابق أرضي عبارة عف قاعات وغرؼ مساحتيا
مسح األراضي،
ّ
2
أما مساحة الجزء الغير مبني 3052ـ.2
1280ـ ّ ،
سابقا:
 المطعم الجامعي الشمف ً
ىو عبارة عف قطعة أرضية واقعة ببمدية سيدؼ عمار بوالية عنابة ،مساحتيا اإلجمالية 6944ـ،2
مشيد عمييا مطعـ جامعي مستغل مف طرؼ األساتذة مساحتو 1601ـ ،2متكوف مف بعض
ّ
اليياكل ولواحق المطعـ.
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مؤرخ في  28جويمية  ،2016متضمن وضع البيو التكنولوجي التابع لممدرسة الوطنية
ُمقرر رقم ّ 348
المتعددة التقنيات بقسنطينة ،تحت تصرف مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
قصد توطين وحدة البحث في عموم المواد والتكنولوجيا
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ.
محرـ عاـ  1433الموافق  28نوفمبر سنة 2011
 بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  400 -11المؤرخ في ّ 3المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.
المؤرخ في  19ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 ،2013الذؼ ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  81-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1433الموافق  30يناير سنة ،2013الذؼ يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي.
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  280-92المؤرخ في  5محرـ عاـ 1413الموافق  6يوليو سػنة ،1992والمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني لئللحاـ والمراقبة ،المعدؿ.

يـقـــــرر
المبيف في ممحق ىذا المقرر ،والتابع لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
المادة األولى :يوضع البيو التكنولوجي ّ
بقسنطينة ،تحت تصرؼ مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية قصد توطيف وحدة البحث في
عموـ المواد والتكنولوجيا.
المادة  :2يتكفل مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ،بكل األعباء المختمفة المتعّمقة بتسيير ىذ الييكل.
المادة  :3يكّمف كل مف ،مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ،ومدير التنمية واالستشراؼ ،والمدير العاـ
لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ،ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ،ومدير مركز
البحث في التكنولوجيات الصناعية ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية
لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  28جويمية 2016
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وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طـاىر حجـار

بالمقرر رقم  348المؤرخ في  28جويمية  ،2016المتضمن وضع البيو التكنولوجي التابع
ُمـمـــحق ُ
لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة ،تحت تصرف مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
قصد توطين وحدة البحث في عموم المواد والتكنولوجيا

يتكوف البيو التكنولوجي الموضوع تحت تصرؼ مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ،قصد توطيف
وحدة البحث في عموـ المواد والتكنولوجيا والذؼ مساحتو اإلجمالية  1716ـ 2مف اليياكل التالية:





مخبر مساحتو  153,83ـ.2
مخبر مساحتو  151,73ـ.2
مخبر التركيب واآلالت مساحتو 596,52ـ.2
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مخبر مساحتو 154,34ـ.2
مخبر مساحتو 152,11ـ.2
فضاء لمتخزين مساحتو  312,34ـ.2

قاعة العرض مساحتيا 195,24ـ.2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  11أوت 2016
مقـرر رقم ّ 351
يتضمن إلغـاء المنح المؤقت لصفقة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في  28شواؿ عاـ  1431الموافق  07أكتوبر سنة ،2010المتمـ ،المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية؛ السيما المادة  114منو؛
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  125-15المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015المعدؿ؛
المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق 30جانفي سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  77-13المؤرخ في  18ربيع ّيحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي؛
الذؼ ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  181-15المؤرخ في  24رمضاف  1436الموافق  11جويمية سنة ،2015المعدؿ لممرسوـ التنفيذؼ رقـ  136-89المؤرخ في  29ذو الحجة  1409الموافق  01أوت سنة ،1989
والمتضمف إنشاء جامعة باتنة،
وبناء عمى اإلعبلف عف المنح المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  ،2010/08المتعمقة بعممية
 ًاقتناء و تركيب تجييزات  5500مقعد بيداغوجي ،مجمع المعاىد بقطب فسديس ،الخاص بالحصص رقـ 04
و 05و ،10الصادر بجريدتي " "Info Soirو"الرائد" بتاريخ  24-23مارس  2013والنشرة الرسمية لصفقات
المتعامل العمومي بتاريخ  20-14أفريل ،2015
السيد مدير جامعة باتنة،1
وبناء عمى اإلرساؿ رقـ  2016/238المؤرخ في  18جويمية  2016الوارد عف ّ
 ًالمتعّمق بطمب ترخيص إلغاء المنح المؤقت لمصفقة،
يـقـــــرر

المادة األولى :تطبيًقا ألحكاـ المادة  114الفقرة السابعة ( )07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  236-10المؤرخ في
المتمـ ،والمذكور أعبله ،يمغى المنح
شواؿ عاـ  1431الموافق  7أكتوبر سنة ،2010
ّ
ّ 28
المعدؿ و ّ
المؤقت لصفقة المناقصة الوطنية المحدودة رقـ  ،2010/08المتعمقة بعممية اقتناء وتركيب تجييزات
 5500مقعد بيداغوجي ،مجمع المعاىد بقطب فسديس ،الخاص بالحصص رقـ  04و 05و،10
الصادر بجريدتي " "Info Soirو"الرائد" بتاريخ  24-23مارس  2013وفي النشرة الرسمية لصفقات
المتعامل العمومي بتاريخ  20-14أفريل ،2015
المقرر.
المادة  :2يكّمف مدير جامعة باتنة 1بالنيابة ،بتطبيق أحكاـ ىذا ّ
المقرر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
المادة  :3ينشر ىذا ّ
حـرر بالجزائر في  11أوت 2016

وزير التعميم العالي والبحث العممي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي
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مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يتضمن تخصيص قطعة أرضية
ُمقرر رقم ّ 364
بجامعة بجاية ،لفائدة الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة ببجاية
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
المؤرخ في  13ربيع األوؿ عاـ  1419الموافق  7يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 218-98ّ
 ،1998والمتضمف إنشاء جامعة بجاية ،المعدؿ والمتـ،
المؤرخ في  8ربيع الثاني عاـ  1433الموافق أوؿ مارس سنة ،2012
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ ّ 97-12والمتضمف إنشاء الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة،
المؤرخ في  19ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،2013الذؼ ّ
يـقـــــرر

المبينة في ممحق ىذا المقرر ،لفائدة الوكالة
المادة األولى :تخصص قطعة أرضية عمى مستوػ جامعة بجاية ،و ّ
الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة ببجاية.
المادة  :2يكّمف كل مف ،مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ،ومدير التنمية واالستشراؼ ،والمدير العاـ
لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ،ومدير جامعة بجاية ،ومدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ
الطبيعة والحياة ببجاية ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ
العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمن تخصيص قطعة أرضية
بالمقرر 364
ّ
المؤرخ في  15سبتمبر ُ ،2016
ُمـمـــحق ُ
بجامعة بجاية ،لفائدة الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموم الطبيعة والحياة ببجاية.

القطعة األرضية المخصصة لفائدة الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة ببجاية،
2
مبينة في
مساحتيا 1900ـ تقع عمى مستوػ القطب الجامعي أبوداو بالجامعة ،لغرض إنجاز مقر ليا ،وىي ّ
مخطط الكتمة المرفق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016متضمن وضع جزء من ىياكل البيو التكنولوجي
ُمقرر رقم ّ 365
التابع لممدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة ،تحت تصرف مركز
البحث في البيوتكنولوجيا ،قصد توطين وحدة البحث في عمم المناعة
إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المؤرخ في  25رجب عاـ  1436الموافق  14مايو سنة ،2015
 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ 125-15ّ
والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة ،المعدؿ،
مؤرخ في  3مح ّػرـ عاـ  1433الموافق  28نػوفمػبر سػنة ،2011
 وبمقتضى المػرسوـ التػنفػيذؼ رقـ ّ 399 -11والمتضمف إنشاء مدرسة وطنية عميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة،
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المؤرخ في  19ربيع األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 77-13ّ
يحدد صبلحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 ،2013الذؼ ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  81-13المؤرخ في  18ربيع األوؿ عاـ  1433الموافق  30يناير سنة ،2013الذؼ يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي،
المؤرخ في  19شواؿ عاـ  1428الموافق  31اكتوبر سػنة ،2007
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ 338-07ّ
والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في البيوتكنولوجيا.
المؤرخ في  15مارس سػنة  ،2015والمتضمف إنشاء وحدة البحث في عمـ
 وبمقتضى القرار الوزارؼ رقـ 130ّ
المناعة والباثولوجيا المناعية لدػ مركز البحث في البيوتكنولوجيا.
يـقـــــرر
المبيف في ممحق ىذا المقرر ،التابع لممدرسة الوطنية العميا
المادة األولى :يوضع جزء مف ىياكل البيو التكنولوجي ّ
في البيوتكنولوجيا بقسنطينة ،تحت تصرؼ مركز البحث في البيوتكنولوجيا ،قصد توطيف وحدة
البحث في عمـ المناعة.
المادة  :2يتكفل مركز البحث في البيوتكنولوجيا ،بكل األعباء المختمفة المتعّمقة بتسيير ىذا الييكل.
المادة  :3يكّمف كل مف ،مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ،ومدير التنمية واالستشراؼ ،والمدير العاـ
لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ،ومدير المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة ،ومدير
مركز البحث في البيوتكنولوجيا ،كل فيما يخصو ،بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية
لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حـرر بالجزائر في  15سبتمبر 2016
وزير التعميم العالي والبحث العممي
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المؤرخ في  15سبتمبر  2016المتضمن وضع جزء من ىياكل
بالمقرر رقم 365
ّ
ُمـمـــحق ُ
البيو التكنولوجي التابع لممدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة،
تحت تصرف مركز البحث في البيوتكنولوجيا ،قصد توطين وحدة البحث في عمم المناعة.

الجزء الموضوع تحت تصرؼ مركز البحث في البيوتكنولوجيا ،قصد توطيف وحدة البحث في عمـ المناعة،
يقع في الطابق األوؿ مف الجناح األيمف لمبيو التكنولوجي التابع لممدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا
بقسنطينة ،ىو عبارة عف قاعتيف لمتحضير )03( ،ثبلث مكاتب ورواؽ مساحتيـ اإلجمالية  530ـ.2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــ
ــــ
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 القرارات الفردية 
 قرار رقـ  345مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بن ميمون يوسف بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "عموـ وتقنيات الماء" ،المنشأ لدػ جامعة معسكر.
 قرار رقـ  346مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذ لطرش عمي بصفتو مدير مخبر تحػت عنواف
"اقتصاد ،مالية وادارة األعماؿ" ،المنشأ لدػ جامعة سكيكدة.
 قرار رقـ  347مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ زرزار العياشي بصفتو مدير مخبر
تحػت عنواف "اقتصاد ،مالية وادارة األعماؿ" ،المنشأ لدػ جامعة سكيكدة.
 قرار رقـ  348مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بـعـمـي وعـمـر عـمـر بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "التحميل العضوؼ الوظيفي" ،المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 قرار رقـ  349مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بــتــيــنـة كـمـال بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الرياضيات :الجبر ونظرية األعداد" ،المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 قرار رقـ  350مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بــــودور مـحمد بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "األنظمة الكيربائية والصناعية" ،المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 قرار رقـ  351مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بـودراع بشيـر بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "اإلتصاؿ المنطوؽ ومعالجة اإلشارات" ،المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 قرار رقـ  352مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ قـارة عمي أحسن بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "الحركية الح اررية ومعالجة سطوح المواد" ،المنشأ لدػ جامعة قسنطينة .1
 قرار رقـ  353مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بـوجعـادة عـمي بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "عػمـ البمػورات" ،المنشأ لدػ جامعة قسنطينة .1
 قرار رقـ  354مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ دباش عبد المجيد بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "اصطناع مركبات ذات فعالية بيولوجية" ،المنشأ لدػ جامعة قسنطينة .1
 قرار رقـ  355مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ شافعة صالـح بصفتو مدير مخبر
بحث تحت عنواف "الكيروكيمياء في المواد الجزئية والمعقدة " ،المنشأ لدػ جامعة سطيف .1
 قرار رقـ  356مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذة بوعبد السالم حسيبة بصفتيا مديرة مخبر
تحت عنواف "تكنولوجيا البيئة" ،المنشأ لدػ المدرسػة الوطنية متعددة التقنيات بوىػراف.
 قرار رقـ  357مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ لـيـازيد عبد الكريم بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "تكنولوجيا البيئة" ،المنشأ لدػ المدرسػة الوطنية المتعددة التقنيات بوىػراف.
 قرار رقـ  358مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ عثمانين غازي بصفتو مدير مخبر

تحت عنواف "تكنولوجية المحروقات" ،المنشأ لدػ جامعة بومرداس.
 قرار رقـ  359مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذ جــاليــمــي أحــمــد بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "دراسة لممفردات العربية الفصحى المتداولة في ليجات الغرب الجزائرؼ" ،المنشأ لدػ المركز الجامعي
لمنعامة.
 قرار رقـ  360مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذ بن جيمة عمر بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "الدراسات االقتصادية والتنمية المحمية في الجنوب الغربي" ،المنشأ لدػ جامعة بشار.
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 قرار رقـ  361مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ شيكر المزوار الزواوي بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "الدراسات االقتصادية والتنمية المحمية في الجنوب الغربي" ،المنشأ لدػ جامعة بشار.
 قرار رقـ  362مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بـوعزيز مـحمد نـجيب بصفتو مدير
مخبر البحث تحت عنواف "مواد بيولوجية وظواىر النقل" ،المنشأ لدػ جامعة المدية.
 قرار رقـ  363مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذ جبايمـي حـميد بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "ىندسة وعموـ المواد المتقدمة" ،المنشأ لدػ جامعة خنشمة.
 قرار رقـ  364مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذة مـختـاري حوريـة بصفتيا مديرة
مخبر تحت عنواف "رصد السكتة الدماغية" ،المنشأ لدػ جامعة وىراف .1
 قرار رقـ  365مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذ جـبـوري مـحمد بصفتو مدير مخبر بحث

تحت عنواف "األبحاث في اإللكترونيؾ والرادار واالتصاالت البلسمكية واالبترونيؾ" ،المنشأ لدػ جامعة سيدؼ
بمعباس.
 قرار رقـ  366مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذة مغربي عائشة بصفتيا مديرة مخبر بحث
تحت عنواف "التنمية البيئية لمفضاء" ،المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.
 قرار رقـ  367مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ ىامل العيد بصفتو مدير مخبر بحث
تحت عنواف "التنمية البيئية لمفضاء" ،المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.
 قرار رقـ  368مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذ زاوي فكرونـي بصفتو مدير مخبر بحث تحت
عنواف "الفكر اإلسبلمي في الجزائر" ،المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.
 قرار رقـ  369مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ مكحمي دمحم بصفتو مدير مخبر بحث
تحت عنواف "الفكر اإلسبلمي في الجزائر" ،المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.
 قرار رقـ  370مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ رمـضانـي يـوسف بصفتو مدير
مخبر بحث تحت عنواف "تفاعل الشبكات والمحوالت واآلليات الكيربائية" ،المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.
 قرار رقـ  371مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ غــوفي عبد الحميد بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "مالية ،بنوؾ وادارة اإلعماؿ" ،المنشأ لدػ جامعة بسكرة.
 قرار رقـ  372مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ زوزو صالح الدين بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "اإللكتروتقني ببسكرة" ،المنشأ لدػ جامعة بسكرة.
 قرار رقـ  373مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ مفقودة صالـح بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "أبحاث في المغة واألدب الجزائرؼ" ،المنشأ لدػ جامعة بسكرة.
 قرار رقـ  374مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذ بن مشري عبد الحميم بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "أثر االجتياد القضائي عمى حركة التشريع " ،المنشأ لدػ جامعة بسكرة.
 قرار رقـ  375مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ فرحاتـي عمر بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "أثر االجتياد القضائي عمى حركة التشريع" ،المنشأ لدػ جامعة بسكرة.
 قرار رقـ  376مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذ بوطو ار يوسف بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "اليندسة الكيربائية" ،المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.
 قرار رقـ  377مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ شايبي رشيد بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "اليندسة الكيربائية" ،المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.
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 قرار رقـ  378مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بـوزار حـميد بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الفيزياء والكيمياء الدقيقة" ،المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.
 قرار رقـ  379مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ مـاتـي عبد الرحـمان بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "البيوكيمياء التحميمية والبيوتكنولوجيات" ،المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.

 قرار رقـ  380مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذة بن براىيم نسيمة بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنواف "فيزياء وكيمياء المواد" ،المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.

 قرار رقـ  381مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ قادري عبد العزيز بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "فيزياء وكيمياء المواد" ،المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.
 قرار رقـ  382مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ ممـبـوسي بشيـر بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "ىندسة المواد ،البيئة والتييئة" ،المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.

 قرار رقـ  383مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ زكري نور الدين بصفتو مدير مخبر
بحث تحت عنواف "فيزياء المواد" ،المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

 قرار رقـ  384مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذ بـحماني عبد هللا بصفتو مدير مخبر بحث
تحت عنواف "كيمياء المواد الغير عضوية والتطبيقات" ،المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

 قرار رقـ  385مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ بطاىر نور الدين بصفتو مدير مخبر
بحث تحت عنواف "كيمياء المواد الغير عضوية والتطبيقات" ،المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

 قرار رقـ  386مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذ مدني دمحم بصفتو مدير مخبر بحث تحت
عنواف "متربوؿ ىندسة معمارية عمراف مجتمع" ،المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.

 قرار رقـ  387مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ كمال عمـيوش قربـوع بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "القانوف العمراف والمحيط" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.
 قرار رقـ  388مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذة سريدي رتيبة بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنواف "بيولوجية نباتية ومحيط" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 قرار رقـ  389مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ بـوغـديري لعربـي بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "بيولوجية نباتية ومحيط" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 قرار رقـ  390مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بمـخير حفيـع بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الدراسات السطوح ومابيف السطوح لممادة الصمبة" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 قرار رقـ  391مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ ربـاحي أحـمد بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "القانوف الخاص المقارف" ،المنشأ لدػ جامعة الشمف.
 قرار رقـ  392مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذ خميل عمي بصفتو مدير مخبر تحت عنواف
"الضبط واالختبار والقياس والمحاكاة في ميداف الميكانيؾ" ،المنشأ لدػ جامعة الشمف.

 قرار رقـ  393مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ لوكارفـي العربـي بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الضبط واالختبار والقياس والمحاكاة في ميداف الميكانيؾ" ،المنشأ لدػ جامعة الشمف.
 قرار رقـ  394مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف تعييف األستاذة بوزبدة عفري فريدة بصفتيا مديرة مخبر
تحت عنواف "إنتاج حيواني بيوتكنولوجيا وصحة" ،المنشأ لدػ جامعة سوؽ أىراس.
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 قرار رقـ  395مؤرخ في  2جويمية  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ بوزبدة الزوبير بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "إنتاج حيواني بيوتكنولوجيا وصحة" ،المنشأ لدػ جامعة سوؽ أىراس.
 قرار رقـ  766مؤرخ في  24جويمية  2016يتضمف إنياء مياـ السيد حميدات عبد الرحمان بصفتو مدير قسـ
البحث "الطاقة الح اررية والترموح اررية الشمسية والجيوح اررية" لمركز تنمية الطاقات المتجددة.

 قرار رقـ  767مؤرخ في  24جويمية  2016يتضمف تعييف السيد إمسعاد خالد بصفتو مدير قسـ البحث
"الطاقة الح اررية والترموح اررية الشمسية والجيوح اررية" لمركز تنمية الطاقات المتجددة.

 قرار رقـ  885مؤرخ في  26جويمية  2016يتضمف تعييف السيد غنام نور الدين بصفتو مسؤوال عف فريق
ميداف التكويف"عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة أـ البواقي.

 قرار رقـ  397مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تعييف األستاذ بـــمــعربــي الحبيب بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "التركيب والحفز الكيميائي" ،المنشأ لدػ جامعة تيارت.

 قرار رقـ  398مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ حـــوزي أحمد بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "التركيب والحفز الكيميائي" ،المنشأ لدػ جامعة تيارت.

 قرار رقـ  399مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بـوعــزة عــمــار بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "اليندسة الفيزيائية" ،المنشأ لدػ جامعة تيارت.

 قرار رقـ  400مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ الداوي الشيخ بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "إدارة التغيير في المؤسسة الجزائرية" ،المنشأ لدػ جامعة الجزائر.3

 قرار رقـ  401مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ قــدي عبد المجيد بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "العولمة والسياسات االقتصادية" ،المنشأ لدػ جامعة الجزائر .3

 قرار رقـ  402مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بــــوكــروح مخموف بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "استخدامات وتمقي المنتجات اإلعبلمية والثقافية في الجزائر" ،المنشأ لدػ جامعة الجزائر .3

 قرار رقـ  403مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ مداني خضير بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "بيورياضيات وبيوفيزياء وبيوكمياء" المنشأ لدػ جامعة بجاية.

 قرار رقـ  404مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذة بـوعطـة شـريـفة بصفتيا مديرة مخبر
تحت عنواف "متعدد التخصصات الصحة والسكاف" المنشأ لدػ جامعة بجاية.

 قرار رقـ  405مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تعييف األستاذ حسان ساكر بصفتو مدير مخبر تحت عنواف
"الرياضيات التطبيقية" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 قرار رقـ  406مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذة رباني فوزية بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنواف "الرياضيات التطبيقية" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 قرار رقـ  407مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بن شطـاح عز الدين بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "التحميل الرقمي ،التقدير واإلحصاء " ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 قرار رقـ  408مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ قـارة مـحمد ىشام بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الموارد البحرية البيولوجية" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 قرار رقـ  409مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ مـجيد ضيـاف بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "فيزياء الميزرات والمطافية الضوئية البصريات األكترونية" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.
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عـمارة كحمي بصفتيا مديرة مخبر
 قرار رقـ  410مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذة َّ
بحث تحت عنواف "الجماليات البصرية في الممارسات الفنية الجزائرية" ،المنشأ لدػ جامعة مستغانـ.
 قرار رقـ  411مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ حـمداوي مـحمد بصفتو مدير مخبر
بحث تحت عنواف "الخالدونية الجديدة والمؤسسات العمرانية والسمطة" ،المنشأ لدػ جامعة مستغانـ.

 قرار رقـ  412مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بن تـوامي عبد الـيادي بصفتو مدير
مخبر بحث تحت عنواف "تثميف المواد " ،المنشأ لدػ جامعة مستغانـ.

 قرار رقـ  413مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ عوف نـور الدين بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "كيمياء بيوعضوية" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 قرار رقـ  414مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ عـبيـد حـمزة بصفتو مدير مخبر بحث
تحت عنواف "العتاد التطبيقي" ،المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.

 قرار رقـ  415مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تعييف األستاذ بوزيـــــان نصر الدين بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "عمـ اجتماع االتصاؿ لمبحث والترجػمة " ،المنشأ لدػ جامعة قسنطينة .3

 قرار رقـ  416مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ دلـيو فضيـل بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "عمـ اجتماع االتصاؿ لمبحث والترجػمة" ،المنشأ لدػ جامعة قسنطينة .3

 قرار رقـ  417مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ رولـــة داود بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "داء السكر السكرؼ المظاىرة الوبائية الطبيعية البيولوجية والعبلجية" ،المنشأ لدػ جامعة قسنطينة .3

 قرار رقـ  418مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ كتـاب أحـمد بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "عػموـ الميػاه" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 قرار رقـ  419مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تعييف األستاذ لرباس شريف بصفتو مدير مخبر تحت عنواف
"أجيزة اإلتصاالت والتحويل التوتر الفوتوني" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 قرار رقـ  420مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ حـدادي مـراد بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "أجيزة اإلتصاالت والتحويل التوتر الفوتوني" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 قرار رقـ  421مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تعييف األستاذ سـماعيمي أرزقي بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "اليندسة الميكانيكية والتطوير" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 قرار رقـ  422مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ رشـاق سعيد بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "اليندسة الميكانيكية والتطوير" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 قرار رقـ  423مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تعييف األستاذة بمحناش نعيمة بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنواف "عموـ وتقنيات البيئة" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 قرار رقـ  424مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذة ىالل أمينة بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنواف "عموـ وتقنيات البيئة" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
 قرار رقـ  425مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تعييف األستاذ سعدون رابح بصفتو مدير مخبر تحت عنواف
"اإلشارة واإلتصاالت" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 قرار رقـ  426مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذة قرتـي مينية بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنواف "اإلشارة واإلتصاالت" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
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 قرار رقـ  427مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تعييف األستاذ حـميسي بوعالم بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "التحكـ في العماليات التصنيعية" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
 قرار رقـ  428مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ برقــــوق الـمجيد بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "التحكـ في العماليات التصنيعية" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 قرار رقـ  429مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بوعبد هللا مبروك بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "ىندسة الزالزؿ ودينامكية اليياكل" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 قرار رقـ  430مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ لعريـبي مرزاق بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "عموـ وىندسة المواد" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 قرار رقـ  431مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تعييف األستاذ مختوب سعيد بصفتو مدير مخبر تحت عنواف
"اإلليكتروتقنية" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 قرار رقـ  432مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ مخالدي عبد الوىاب بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "اإلليكتروتقنية" ،المنشأ لدػ المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

 قرار رقـ  433مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بن صالـح فـريد بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "البيولوجية الجزئية والوراثة لمكائنات الدقيقة" ،المنشأ لدػ جامعة وىراف .1

 قرار رقـ  434مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ خميل عبد الباسط بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "فيزياء الطبقات الرقيقة والمواد لئلليكترونيؾ" ،المنشأ لدػ جامعة وىراف .1

 قرار رقـ  435مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تعييف األستاذ سنوسي مـحمد بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "اليياكل المتوازية ،المحمولة والحساب المكثف" ،المنشأ لدػ جامعة وىراف .1

 قرار رقـ  436مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ بن حـــمــامـــوش جـيــال لي بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "اليياكل المتوازية ،المحمولة والحساب المكثف" ،المنشأ لدػ جػامعة وىػراف .1

 قرار رقـ  437مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تعييف األستاذ شمام فيصل بصفتو مدير مخبر تحت عنواف
"الفيزياء التطبيقية والنظرية" ،المنشأ لدػ جامعة تبسة.

 قرار رقـ  438مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ بومالي عبد المالك بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الفيزياء التطبيقية والنظرية" ،المنشأ لدػ جامعة تبسة.

 قرار رقـ  439مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تعييف األستاذ ضفافمية نبيل بصفتو مدير مخبر تحت عنواف
"البيئة الرسوبية والثروات المعدنية والمائية في شرؽ الجزائر" ،المنشأ لدػ جامعة تبسة.
 قرار رقـ  440مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ قوايـديـة العياشي بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "البيئة الرسوبية والثروات المعدنية والمائية في شرؽ الجزائر" ،المنشأ لدػ جامعة تبسة.
 قرار رقـ  441مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ جعفر ىـني أحـمد بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "اليياكل ،الجيوتقنية واألخطار" ،المنشأ لدػ جامعة الشمف.

 قرار رقـ  442مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ تركـي أحـمد بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "النشاط البدني والرياضي ،المجتمع ،التربية والصحة" ،المنشأ لدػ جامعة الشمف.

 قرار رقـ  443مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذة ثـاليـجية نـوة بصفتيا مديرة مخبر
تحت عنواف "الذكاء االقتصادؼ والتنمية المستدامة" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.
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 قرار رقـ  444مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذة بوخميس مزغيش أنيسة بصفتيا
مديرة مخبر تحت عنواف "موارد طبيعية وتييئة" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 قرار رقـ  445مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تعييف األستاذة صافية عـــالق بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنواف "المغناطيسية ومطيافية المادة الصمبة" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 قرار رقـ  446مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ بوقرة بوزعباطة بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "المغناطيسية ومطيافية المادة الصمبة" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 قرار رقـ  447مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ قـدور بـوخـميس بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "اليندسة والتعمير" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 قرار رقـ  448مؤرخ في  8أوت  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ شـويـة سيف اإلسالم بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "التربية ،االنحراؼ والجريمة في المجتمع" ،المنشأ لدػ جامعة عنابة.

 قرار رقـ  449مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ سي عمي أحـمد بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "القانوف واألمف اإلنساني" ،المنشأ لدػ جامعة الشمف.

 قرار رقـ  450مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ حاج مميانـي دمحم بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "الفيزياء النظرية وفيزياء المواد" ،المنشأ لدػ جامعة الشمف.

 قرار رقـ  451مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ بن عروس دمحم بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الفيزياء النظرية وفيزياء المواد" ،المنشأ لدػ جامعة الشمف.

 قرار رقـ  453مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بن دحـمـان دمحم نصر الدين بصفتو
مدير مخبر بحث تحت عنواف "تقويـ برامج النشاطات الرياضة  :التعميـ والتدريب" ،المنشأ لدػ جامعة

مستغانـ.

 قرار رقـ  454مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ لـفـويـمـي موسى بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "الميكاتػرونيؾ " ،المنشأ لدػ جامعة جيجل.

 قرار رقـ  455مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ بـوىالـي عمر بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "الميكاتػرونيؾ " ،المنشأ لدػ جامعة جيجل.

 قرار رقـ  456مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ طمحة عبد العزيز بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "أجيزة القياس" ،المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

 قرار رقـ  457مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ عطاري مختار بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "أجيزة القياس" ،المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

 قرار رقـ  458مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ كـسي أرزقـي بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "األنظمة الدينامكية" ،المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.

 قرار رقـ  459مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذة شـابـي شـمـروك نـعيمة بصفتيا
مديرة مخبر تحت عنواف "اليندسة المعمارية والبيئة" ،المنشأ لدػ المدرسة المتعددة العموـ لميندسة المعمارية
والعمراف.

 قرار رقـ  460مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذة عزيزي شريفة بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنواف "المركبات النشيطة والمواد" ،المنشأ لدػ جامعة أـ البواقي.
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 قرار رقـ  461مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ زعبـاط مراد بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "المركبات النشيطة والمواد" ،المنشأ لدػ جامعة أـ البواقي.
 قرار رقـ  462مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ فوضيمي مـختار بصفتو مدير مخبر بحث
تحت عنواف "الكمياء العضوية والطبيعية" ،المنشأ لدػ جامعة الجمفة.
 قرار رقـ  463مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ لـحرش مـختار بوعالم بصفتو مدير
مخبر بحث تحت عنواف "الكمياء العضوية والطبيعية" ،المنشأ لدػ جامعة الجمفة.
 قرار رقـ  464مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ مرداس رشيد بصفتو مدير مخبر البحث
تحت عنواف "الكيمياء التطبيقية" ،المنشأ لدػ جامعة قالمة.
 قرار رقـ  465مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ طقيش مبروك بصفتو مدير مخبر
البحث تحت عنواف "الكيمياء التطبيقية" ،المنشأ لدػ جامعة قالمة.
 ق ارر رقـ  466مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ قيدوم ميمود بصفتو مدير مخبر البحث
تحت عنواف "الدراسات المغوية واألدبية"،المنشأ لدػ جامعة قالمة.
 قرار رقـ  467مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ بوزيد ساسي ىادف بصفتو مدير
مخبر البحث تحت عنواف "الدراسات المغوية واألدبية"،المنشأ لدػ جامعة قالمة.
 قرار رقـ  468مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ بغداد باي عبد القادر بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الدراسات االجتماعية ،النفسية واألنثروبولوجية" ،المنشأ لدػ المركز الجامعي لغميزاف.
 قرار رقـ  469مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ سيكوك قويدر بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "الدراسات االجتماعية ،النفسية واألنثروبولوجية" ،المنشأ لدػ المركز الجامعي لغميزاف.
 قرار رقـ  470مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ جبار محفوظ بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "تقييـ أسواؽ رؤوس األمواؿ الجزائرية وآفاؽ تطويرىا في ظل العولمة" ،المنشأ لدػ جامعة سطيف .1
 قرار رقـ  471مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ حمودي حاج صحراوي بصفتو مدير

مخبر تحت عنواف "تقييـ أسواؽ رؤوس األمواؿ الجزائرية وآفاؽ تطويرىا في ظل العولمة" ،المنشأ لدػ جامعة
سطيف.1
 قرار رقـ  472مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ يـحياوي بالل بصفتو مدير مخبر بحث
تحت عنواف "البيولوجية الدقيقة التطبيقية" ،المنشأ لدػ جامعة سطيف.1
 قرار رقـ  473مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ زروق دمحم مييوب بصفتو مدير مخبر
بحث تحت عنواف "البيولوجية الدقيقة التطبيقية" ،المنشأ لدػ جامعة سطيف.1
 قرار رقـ  474مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ لوصيف كمال بصفتو مدير مخبر بحث
تحت عنواف "المواد البلمعدنية" ،المنشأ لدػ جامعة سطيف.1
 قرار رقـ  475مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ بوعواجة نورالدين بصفتو مدير مخبر
بحث تحت عنواف "المواد البلمعدنية" ،المنشأ لدػ جامعة سطيف.1
 قرار رقـ  476مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ بوزيت نصر الدين بصفتو مدير مخبر بحث
تحت عنواف "الوسائل العممية" ،المنشأ لدػ جامعة سطيف.1
 قرار رقـ  477مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ بكة رايس اليادي بصفتو مدير مخبر
بحث تحت عنواف "الوسائل العممية" ،المنشأ لدػ جامعة سطيف.1
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 قرار رقـ  478مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بن الشريف مدنـي عبد المطيف
بصفتو مدير مخبر بحث تحت عنواف "الرياضيات األساسية والعددية" ،المنشأ لدػ جامعة سطيف.1
 قرار رقـ  479مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ أمين عبد المالك بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "تسيير المعمومات والمعطيات المعقدة" ،المنشأ لدػ جامعة سعيدة.
 قرار رقـ  480مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ بندي عبد هللا عز الدين بصفتو مدير مخبر
بحث تحت عنواف "تطوير السحب الكيربائي" ،المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
 قرار رقـ  481مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ مزاري بن يونس بصفتو مدير مخبر
بحث تحت عنواف "تطوير السحب الكيربائي" ،المنشأ لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
 قرار رقـ  482مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بـمـيل عـمي بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "ىندسة الطرائق وكيمياء المحاليل" ،المنشأ لدػ جامعة معسكر.
 قرار رقـ  483مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ شنـيني عبد الرحـمان بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،بحث وابداع" ،المنشأ لدػ جامعة معسكر.
 قرار رقـ  484مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ بن عمار عمي بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "البحث التكنولوجي في التصنيع الميكانيكي" ،المنشأ لدػ المدرسػة الوطنية المتعددة التقنيات
بوىػراف.
 قرار رقـ  485مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ عريس عبد القادر بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "البحث التكنولوجي في التصنيع الميكانيكي" ،المنشأ لدػ المدرسػة الوطنية المتعددة التقنيات بوىػراف.
 قرار رقـ  486مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذة قــــويـــقح نـــادية بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنواف "االقتصاد والتنمية" ،المنشأ لدػ المركز الجامعي لتيبازة.
 قرار رقـ  487مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذة فضيمة جنوحات حريتـي بصفتيا مديرة
مخبر تحت عنواف "االقتصاد والتنمية" ،المنشأ لدػ المركز الجامعي لتيبازة.
 قرار رقـ  488مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ قاصب دمحم بصفتو مدير مخبر تحت عنواف
"نجاعة المعدات البترولية والمواد" ،المنشأ لدػ جامعة بومرداس.
 قرار رقـ  489مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ بوعـمي الـحمون بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "نجاعة المعدات البترولية والمواد" ،المنشأ لدػ جامعة بومرداس.
 قرار رقـ  490مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذة نـاجي بشرى بصفتيا مديرة مخبر
تحت عنواف "كيربة المؤسسات الصناعية" ،المنشأ لدػ جامعة بومرداس.
 قرار رقـ  491مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بن عـزوز جـمال بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "ميكانيؾ المواد الصمبة واألنظمة" ،المنشأ لدػ جامعة بومرداس.
 قرار رقـ  492مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ حـمادة بوجـمعة بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "البيتروكيمياء الشاممة" ،المنشأ لدػ جامعة بومرداس.
 قرار رقـ  493مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ عمـيـوش جـمال بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "معالجة وتشكيل المركبات الكيميائية الميفية " ،المنشأ لدػ جامعة بومرداس.
 قرار رقـ  494مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ مـختاري لخضر بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "حراسة مرض السرطاف" ،المنشأ لدػ جامعة وىراف.1
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 قرار رقـ  495مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذة عمور فاطمة بصفتيا مديرة مخبر تحت
عنواف "حراسة مرض السرطاف" ،المنشأ لدػ جامعة وىراف.1
 قرار رقـ  496مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ سـراج سيد أحـمد بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "عبلج األسناف التحفظي وأمراض القمب" ،المنشأ لدػ جامعة وىراف.1

 قرار رقـ  497مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بوسـاحـة عمـر بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الجماليات والفنوف والفمسفة المعاصرة " ،المنشأ لدػ جامعة الجزائر.2
 قرار رقـ  498مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ عبد العزيز بن يوسف بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "إشكالية البحث العممي في بناء المجتمع العربي المعاصر ،الجزائر نموذجا" ،المنشأ لدػ جامعة

الجزائر.2

 قرار رقـ  499مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ دمحم شطوطي بصفتو مدير مخبر تحت

عنواف "إشكالية البحث العممي في بناء المجتمع العربي المعاصر ،الجزائر نموذجا" ،المنشأ لدػ جامعة

الجزائر.2

 قرار رقـ  500مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ مـحيدين نـحاس مـحمد بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الحماية القانونية واالجتماعية لمطفل في القانوف الجزائرؼ والقانوف المقارف" ،المنشأ لدػ جامعة
وىراف .2

 قرار رقـ  501مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذة بولنوار أزمو مميكة بصفتيا مديرة
مخبر تحت عنواف "الحماية القانونية واالجتماعية لمطفل في القانوف الجزائرؼ والقانوف المقارف" ،المنشأ لدػ
جامعة وىراف .2

 قرار رقـ  502مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بممكي بمقاسم بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "المغات واآلداب والحضارات /التاريخ في الجزائر" ،المنشأ لدػ جامعة وىراف .2

 قرار رقـ  503مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ بـوالشعير عبد العزيز بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "المػجتمع الجزائرؼ المعاصر" ،المنشأ لدػ جامعة سطيف .2

 قرار رقـ  504مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ لنكار مـحمود بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "النقل البحرؼ والموانئ في الجزائر" ،المنشأ لدػ جامعة سكيكدة.

 قرار رقـ  505مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ مـرامـرية حـمة بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "النقل البحرؼ والموانئ في الجزائر" ،المنشأ لدػ جامعة سكيكدة.
 قرار رقـ  506مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ بركـــون يوسف بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "الرياضيات النظرية والتطبيقية" ،المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.

 قرار رقـ  507مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ حـمـادوش جـمال بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "الرياضيات النظرية والتطبيقية" ،المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.

 قرار رقـ  508مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ بومولو سـمير بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "اإلقتصاد والتنمية" المنشأ لدػ جامعة بجاية.

 قرار رقـ  509مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذة بوخـزر حـميش نصيرة بصفتيا مديرة
تحت عنواف "اإلقتصاد والتنمية" المنشأ لدػ جامعة بجاية.
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 قرار رقـ  510مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف األستاذ بن عجمية أحـمد بصفتو مدير مخبر تحت
عنواف "تعميمية المغات وتحميل الخطاب" ،المنشأ لدػ جامعة الشمف.
 قرار رقـ  511مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف إنياء مياـ األستاذ شـارف عبد الـقادر بصفتو مدير مخبر
تحت عنواف "تعميمية المغات وتحميل الخطاب" ،المنشأ لدػ جامعة الشمف.
 قرار رقـ  512مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تجديد عضوية األستاذ صبايـحية مـحمد بصفتو مدير
مخبر تحت عنواف "البيولوجية الجزئية وعموـ الجينوـ واإلعبلـ اآللي" ،المنشأ لدػ جامعة الشمف.
 قرار رقـ  1454مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف السيدة غانم خميدة في رتبة مدير بحث بمركز
تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 قرار رقـ  1455مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف السيدة لحمر يمينة في رتبة مدير بحث بمركز
تنمية التكنولوجيات المتطورة.
 قرار رقـ  1456مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف السيد توافق خالد في رتبة مدير بحث بمركز تنمية
الطاقات المتجددة.
 قرار رقـ  1457مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف السيدة خالف رفيقة في رتبة مدير بحث بمركز
تنمية الطاقات المتجددة..
 قرار رقـ  1458مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف السيدة شادر سميرة في رتبة مدير بحث بمركز
تنمية الطاقات المتجددة.
 قرار رقـ  1459مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف السيد باجي رياض في رتبة مدير بحث بمركز
البحث في التكنولوجيات الصناعية.
 قرار رقـ  1460مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف السيد عقروي كمال في رتبة مدير بحث بمركز

البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.
 قرار رقـ  1461مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف انياء مياـ السيد مالحي يحيى بصفة رئيس قسـ تقويـ
مشاريع البحث بالوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا.
 قرار رقـ  1462مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف السيدة عجرود (م) شرفاوي ليندة بصفة رئيس
قسـ تمويل مشاريع البحث لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الطبيعة والحياة.
 قرار رقـ  1463مؤرخ في  6سبتمبر  2016يتضمف تعييف السيد جعبوب السعيد بصفة أميف عاـ لموكالة
الموضوعاتية لمبحث في البيوتكنولوجية وعموـ الزراعة والتغذية.
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 المقررات الفردية



 بمقرر رقـ  316مؤرخ في  3جويمية  ،2016تنيى مياـ السيد تشوار نور الدين بصفة عميد كمية الكيمياء،
بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
 بمقرر رقـ  317مؤرخ في  3جويمية  ،2016يعيف السيد قسيمي العربي بصفة عميد كمية الكيمياء ،بالنيابة،
بجامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
 بمقرر رقـ  319مؤرخ في  3جويمية  ،2016يعيف السيد بوحديبة فؤاد كريم بصفة أميف عاـ ،بالنيابة ،لجامعة
وىراف "."2
 بمقرر رقـ  321مؤرخ في  3جويمية  ،2016تنيى مياـ السيد منصور عبد الوىاب بصفة عميد كمية العموـ
اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،بالنيابة ،بجامعة الوادؼ.
 بمقرر رقـ  322مؤرخ في  18جويمية  ،2016يعيف السيد دبي عبج المجيد بصفة عميد كمية المحروقات
والطاقات المتجددة وعموـ الرض والكوف ،بالنيابة.
 بمقرر رقـ  346مؤرخ في  3جويمية  ،2016يعيف السيد ويز بدر الدين بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية
الخدمات الجامعية بسطيف – اليضاب.
 بمقرر رقـ  349مؤرخ في  3جويمية  ،2016يعيف السيد صاىد عمر بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية
الخدمات الجامعية ببرج بوعريريج.
 بمقرر رقـ  350مؤرخ في  11أوت  ،2016يعيف السيد أمقران مصطفى بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة
العموـ والتكنولوجيا – ىوارؼ بومديف – باب الزوار.
 بمقرر رقـ  352مؤرخ في  11أوت  ،2016يعيف السيد زنداقي جواد بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية
الخدمات الجامعية بتممساف – المنصورة.
 بمقرر رقـ  353مؤرخ في  15أوت  ،2016يعيف السيد حمصي بمعابد بصفة رئيس لجنة الصفقات لمديرية
الخدمات الجامعية بتممساف – المنصورة.
 بمقرر رقـ  354مؤرخ في  15أوت  ،2016يعيف السيد زنداقي جواد بصفة رئيس لجنة الصفقات لممدرسة
التحضيرية في العموـ اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف.
 بمقرر رقـ  358مؤرخ في  1سبتمبر  ،2016تنيى مياـ السيد كوراد رشيد بصفة نائب مدير جامعة
الجزائر ،2مكمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي
في التدرج ،بالنيابة ،لتكميفو بوظيفة أخرػ.
 بمقرر رقـ  359مؤرخ في  1سبتمبر  ،2016تنيى مياـ السيد صابر شريف خالد بصفة نائب مدير جامعة
الجزائر ،2مكمف بالتنمية واإلستشراؼ والتوجيو ،بالنيابة.
 بمقرر رقـ  360مؤرخ في  1سبتمبر  ،2016يعيف السيد كوراد رشيد ،بصفة نائب مدير جامعة الجزائر،2
مكمف بالتنمية واإلستشراؼ.
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 بمقرر رقـ  361مؤرخ في  1سبتمبر  ،2016يعيف السيد بدرينة دمحم العربي ،بصفة نائب مدير جامعة
الجزائر ،2مكمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا التكويف العالي
في التدرج ،بالنيابة.

 بمقرر رقـ  362مؤرخ في  6سبتمبر  ،2016تنيى مياـ السيد نور الدين حمادي بصفة عميد كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ،بجامعة الجمفة.

 بمقرر رقـ  363مؤرخ في  6سبتمبر  ،2016يعيف السيد فشار عبد هللا بصفة عميد كمية الحقوؽ والعموـ
السياسية ،بجامعة الجمفة.

 بمقرر رقـ  366مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يعيف السيد خمف هللا نذير ،بصفة نائب مدير ،بالنيابة،
لجامعة الجزائر ، 3مكمف بالتكويف العالي في الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات وكذا
التكويف العالي في التدرج.

 بمقرر رقـ  367مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يعيف السيد عكاشة عباس ،بصفة عميد كمية العموـ ،بالنيابة،
بجامعة سعيدة.

 بمقرر رقـ  368مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يعيف السيد زيرق موسى ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لجامعة
المسيمة.

 بمقرر رقـ  369مؤرخ في  15سبتمبر  ،2016يعيف السيد بوراس أحمد ،بصفة رئيس لجنة الصفقات لمركز
البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة.

 بمقرر رقـ  370مؤرخ في  19سبتمبر  ،2016يعيف السيد بولعراس فتحي بصفة عميد كمية الحقوؽ ،بالنيابة،
بجامعة بومرداس.

 بمقرر رقـ  371مؤرخ في  19سبتمبر  ،2016تنيى مياـ السيدة بن بوزة حميمة بصفة مدير مركز البحث
في البيوتكنولوجيا.

 بمقرر رقـ  372مؤرخ في  19سبتمبر  2016يعيف السيد غريون عمار بصفتو مدير ،بالنيابة ،لمركز البحث
في البيوتكنولوجيا.

 بمقرر رقـ  373مؤرخ في  19سبتمبر  2016يمنح لمسيد غريون عمار بصفتو مدير ،بالنيابة ،لمركز البحث
في البيوتكنولوجيا ،في حدود صبلحياتو ،تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر

بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  374مؤرخ في  19سبتمبر  ،2016تعيف السيدة تيامي سعاد سنوساوي بصفة مدير فرعي لمتقييـ
وضماف الجودة ،بالنيابة ،بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.

 بمقرر رقـ  375مؤرخ في  19سبتمبر  ،2016يمنح لمسيدة تيامي سعاد سنوساوؼ بصفة مدير فرعي لمتقييـ
وضماف الجودة ،بالنيابة ،بو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،في حدود صبلحياتيا تفويضا باإلمضاء باسـ

وزير التعميـ العالي والبحث العممي عمى كل الوثائق والمقررات ،باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.

 بمقرر رقـ  376مؤرخ في  19سبتمبر  ،2016تنيى مياـ السيد نور الديف قابوز بصفة مدير مركز البحث
في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.
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 بمقرر رقـ  377مؤرخ في  19سبتمبر  2016يعيف السيد بن كريد عبد الحق بصفتو مدير ،بالنيابة ،لمركز
البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

 بمقرر رقـ  378مؤرخ في  19سبتمبر  2016يمنح لمسيد بن كريد عبد الحق بصفتو مدير ،بالنيابة ،لمركز
البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية ،في حدود صبلحياتو ،تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي

والبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  379مؤرخ في  19سبتمبر  ،2016تنيى مياـ السيد فرفرة دمحم يسين بصفة مدير مركز البحث
في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية ،إلحالتو عمى التقاعد.

 بمقرر رقـ  380مؤرخ في  19سبتمبر  ،2016يعيف السيد بمعربي يسين بصفة مدير ،بالنيابة ،لمركز البحث
في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية.

 بمقرر رقـ  381مؤرخ في  19سبتمبر  ،2016يمنح لمسيد بمعربي يسين بصفة مدير ،بالنيابة ،لمركز البحث
في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية ،في حدود صبلحياتو تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي

والبحث العممي كآمر بالصرؼ.

 بمقرر رقـ  382مؤرخ في  19سبتمبر  ،2016تنيى مياـ السيد ولد وعمي محند بصفة عميد كمية ىندسة
البناء بجامعة تيزؼ وزو.

 بمقرر رقـ  383مؤرخ في  19سبتمبر  ،2016يعيف السيد بوعافية يوسف بصفة عميد كمية ىندسة البناء،
بالنيابة ،لجامعة تيزؼ وزو.

 بمقرر رقـ  384مؤرخ في  20سبتمبر  ،2016يعيف السيد مسممي فريد بصفة عميد كمية العموـ الدقيقة
واإلعبلـ اآللي ،بالنيابة ،بجامعة الجمفة.

 بمقرر رقـ  385مؤرخ في  20سبتمبر  ،2016تنيى مياـ السيد غزال أحمد الحاج بصفة نائب مدير جامعة
الجمفة ،بالنيابة ،مكمف بالتنمية واإلستشراؼ والتوجيو.

 بمقرر رقـ  386مؤرخ في  20سبتمبر  ،2016يعيف السيد قراش دمحم بصفة نائب مدير ،مكمف بالتنمية
واإلستشراؼ والتوجيو ،بالنيابة ،بجامعة الجمفة.

 بمقرر رقـ  387مؤرخ في  20سبتمبر  ،2016تنيى مياـ السيد لعوج زواوي بصفة عميد كمية العموـ
اإلقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة سيدؼ بمعباس ،بالنيابة.

 بمقرر رقـ  388مؤرخ في  20سبتمبر  ،2016تنيى مياـ السيد وعراب بوبكر بصفة رئيس مشروع ممحقة
قصر الشبللة ،بجامعة تيارت.

 بمقرر رقـ  389مؤرخ في  20سبتمبر  ،2016يعيف السيد وعراب بوبكر بصفة مدير ممحقة جامعة تيارت
بمدينة قصر الشبللة.

 بمقرر رقـ  390مؤرخ في  20سبتمبر  ،2016تنيى مياـ السيد دمحم عميوات بصفة عميد كمية العموـ ،بجامعة
بومرداس.

 بمقرر رقـ  391مؤرخ في  20سبتمبر  ،2016يعيف السيد جاللي نصرالدين بصفة عميد كمية العموـ ،بالنيابة،
بجامعة بومرداس.
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 بمقرر رقـ  392مؤرخ في  20سبتمبر  ،2016تنيى مياـ السيد حمادي دمحم بصفة نائب مدير جامعة
بومرداس ،بالنيابة ،مكمف بالتنمية واإلستشراؼ والتوجيو.

 بمقرر رقـ  393مؤرخ في  20سبتمبر  ،2016تعيف السيدة كبوش سميمة بصفة نائب مدير ،مكمفة بالتنمية
واإلستشراؼ والتوجيو ،بالنيابة ،بجامعة بومرداس.

 بمقرر رقـ  395مؤرخ في  25سبتمبر  ،2016تنيى مياـ السيد بكادي دمحم بصفة مدير المركز الجامعي
بتمنراست ،بالنيابة.

 بمقرر رقـ  396مؤرخ في  26سبتمبر  ،2016تنيى مياـ السيد عبد الغني شوشة بصفة مدير مكمف
بالتنمية واإلستشراؼ والتوجيو ،بالنيابة ،بجامعة األغواط ،لتكميفو بوظيفة أخرػ.

 بمقرر رقـ  397مؤرخ في  26سبتمبر  2016يعيف السيد عبد الغني شوشة بصفة مدير لممركز الجامعي
بتمنراست ،بالنيابة.

 بمقرر رقـ  398مؤرخ في  26سبتمبر  2016يمنح لمسيد عبد الغني شوشة بصفة مدير لممركز الجامعي
بتمنراست ،بالنيابة ،في حدود صبلحياتو ،تفويضا باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي كآمر
بالصرؼ.
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